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Приймаємо замовлення на землевпорядні  
та геодезичні роботи:

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО

Ірина ЮРКО.

29 
січня Верховна 
Рада без обго-
ворення ухва-
лила закон “Про 

усунення негативних наслід-
ків та недопущення переслі-
дування та покарання осіб з 
приводу подій, які мали місце 
під час проведення мирних 
зібрань”, більше відомий як 
“закон про амністію” учасни-
ків останніх протистоянь в 
Україні. В опозиції вже  
заявили, що влада висунула 
умови, які Майдан не вико-
нає.

Антикризові кроки 
влади?

Як повідомив на початку засі-
дання голова Верховної Ради Укра-
їни Володимир Рибак, узгоджу-
вальна рада відпрацювала чотири 
законопроекти, які стосуються ам-
ністії. Ухвалення затягнулося через 
головний конфлікт: Партія регіонів 
вимагала від опозиції взамін на 
амністію ув’язнених євромайданів-
ців звільнення адмінбудівель. Опо-
зиція, у свою чергу, вимагала, щоб 
усі ув’язнені були звільнені без 
будь-яких умов. Як зазначив на-
родний депутат Микола Княжиць-
кий від ВО “Батьківщина”, 52 депу-
тати від Партії регіонів готові були 
підтримати законопроекти опози-
ції, які передбачали введення ам-
ністії без будь-яких умов. На засі-
дання фракції Партії регіонів до 
парламенту ввечері 29 січня приї-
хав президент України Віктор Яну-
кович. З джерела у Партії регіонів 
стало відомо, що Віктор Янукович 
під час наради з регіоналами по-
грожував розпустити парламент, 
якщо ті проголосують за закон про 
амністію депутатів від опозиції.

232 із 416 народних депутатів, 
зареєстрованих у сесійній залі, 
“блискавично”, без обговорення 
проголосували за законопроект 
члена Партії регіонів Юрія Мірош-
ниченка. На цьому позачергову 
сесію Верховної Ради оголосили 
закритою.

Згідно з новоприйнятим зако-
ном, від кримінальної відповідаль-
ності звільняються особи, підозрю-
вані чи звинувачувані в скоєнні по-
рушень низки статей Кримінально-
го кодексу за умови, що ці злочини 
пов’язані з масовими акціями про-
тесту, які почалися наприкінці лис-
топада 2013 року. Закон увійде в 
дію лише з дня появи на сайті 
Генпрокуратури інформації про 
звільнення протестувальниками 
всіх адмінбудівель і розблокування 
вулиці Грушевського. Також пови-
нні бути розблоковані інші вулиці, 
площі, провулки, бульвари в Києві 
та інших містах – крім тих, на яких 
відбуваються “мирні акції”. Стаття 
10 закону відводить протестуваль-
никам на виконання умов 15 днів із 
наступного після набуття чинності 
законом дня. Після закінчення цьо-
го терміну закон втрачає дію.

Лідер партії “Свобода” Олег 

Тягнибок зазначив, що закон був 
ухвалений із грубими порушення-
ми законодавства, зокрема, ре-
гламенту. Він, серед іншого, 
звернув увагу, що законопроект 
Юрія Мірошниченка був поданий 
останнім із чотирьох на цю тему, 
але на голосування його винесли 
першим, крім того, депутати не 
мали його роздрукованого тексту 
й не могли ознайомитися з ним, 
перш ніж проголосувати. Опози-
ціонери кажуть, що радитимуться 
з Майданом щодо дальших дій. 
Тягнибок висловив думку, що де-
монстранти відмовляться звільня-
ти утримувані ними будівлі, що є 
передумовою для “амністії”, ви-
значеною в законі.

Микола Азаров 
більше  

не прем’єр-міністр  
О 10:10 год. 28 січня на сайті 

Кабінету міністрів України з’явилася 
заява Миколи Азарова про від-
ставку з поста прем’єр-міністра 
України. “Я прийняв таке рішення 
з метою створити додаткові мож-
ливості для суспільно-політичного 
компромісу, заради мирного вре-
гулювання конфлікту”, — йдеться в 
офіційній заяві Миколи Азарова. 
Президент України Віктор Януко-
вич прийняв і підписав цю заяву в 
той же день. Згідно зі ст.115 Кон-
ституції України, це означає, що у 
відставку йде і весь уряд. Верхо-
вна Рада продовжує виконувати 
свої повноваження до початку ро-
боти нового Кабміну, але не біль-
ше, ніж 60 днів. Поки що обов’язки 
прем’єр-міністра виконує перший 
віце-прем’єр-міністр України Сер-
гій Арбузов. 

Нагадаємо, 27 січня під час пе-
реговорів лідерів опозиції з пре-
зидентом України Віктором Януко-
вичем голова фракції ВО “Батьків-

щина” Арсеній Яценюк відмовився 
від пропозиції президента зайняти 
посаду прем’єр-міністра України. 
Лідер партії “УДАР” Віталій Кличко 
не прийняв пропозиції стати віце-
прем’єр-міністром України з гума-
нітарних питань. Президент висло-
вив згоду на повернення Консти-
туції 2004 року, тобто, на повер-
нення країни до парламентсько-
президентської форми правління. 
Однак, ще не відомо, що конкрет-
но влада буде вимагати за ці зміни 
від опозиціонерів. 

“Диктаторські” 
закони скасовано
28 січня під час позачергової 

сесії Верховної Ради депутати  
ухвалили пакетом без обговорен-
ня скасування 9 з 12 так званих 
“диктаторських” законів, ухвале-
них Верховною Радою 16 січня. 
“За” проголосував 361 народний 
депутат. Нагадаємо, так звані “за-

кони про диктатуру” або “ручні за-
кони” — пакет законів, прийнятих 
Верховною Радою України 16 січня 
2014 року, та, попри гостру крити-
ку, підписані президентом наступ-
ного дня 17 січня. Закони прийма-
лися підняттям рук, без викорис-
тання системи “Рада” та без  
обговорення, а їхні тексти стали 
доступні тільки після того, як депу-
тати за них проголосували. Ці за-
конодавчі акти, на думку більшості 
експертів, значно обмежували 
права громадян, надавали орга-
нам державної влади свободу дій 
у сфері покарання учасників акцій 
протесту і вели до криміналізації 
суспільства. Саме через ухвалення 
“законів про диктатуру” у центрі 
Києва відбулися сутички між про-
тестувальниками та силовиками, 
внаслідок чого загинуло щонай-
менше 5 активістів.

Продовження на 2 стор.

Не стріляти!

На фото Миколи Василечка — священик Володимир Простак з Білої Тернопільського району молився разом з іншими духівниками 
за бійців спецпідрозділів міліції на вул. Грушевського в Києві, щоб застерегти їх від непоправних дій проти народу.
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Продовження.
Початок на 1 стор.

Реакція у регіонах  
і світі

24 січня ц.р. на знак протесту 
проти репресивної політики укра-
їнської влади подали у відставку 
консули України у Люксембурзі 
Клод Раду та польській Познані Ві-
тольд Хоровський. 

В ніч з 25 на 26 січня тисячі 
майданівців штурмували будівлю 
Українського дому в Києві, де пе-
ребували понад 200 бійців вну-
трішніх військ. Вимога Майдану 
була, аби військові мирно залиши-
ли будівлю. Щонайменше чотири 
рази протестуючі повторювали цю 
вимогу і створювали живий кори-
дор. Міліціонери на пропозицію не 
відреагували. Битва за будівлю 
точилася понад три години. З бо-
ку громадських активістів були за-
діяні коктейлі молотова та феєр-
верки. З будівлі відповіли водою із 
гідрантів і світлошумовими грана-
тами. Близько 3.00 до переговорів 
долучився Віталій Кличко. О чет-
вертій ранку силовики почали ви-
ходити із Українського дому через 
живий коридор, створений мітин-
гувальниками. Після цього до 
Українського дому зайшли про-
тестувальники, створивши тут 

пункти харчування, обігріву та 
прес-центр для журналістів. 

Станом на 27 січня вже в деся-
ти областях України євромайда-
нівцями були захоплені облдер-
жадміністрації, зокрема, Івано-
Франківська, Львівська, Волин-
ська, Чернівецька, Тернопільська, 
Хмельницька, Рівненська, Вінниць-
ка, Житомирська та Полтавська. 
Блокування і спроби штурму за 
цей час відбулися у Дніпропетров-
ській, Запорізькій, Чернігівській і 
Херсонській ОДА. Протести три-
вають в Одеській, Миколаївській, 
Харківській і Луганській областях. 
До силових розгонів Майданів з 
побиттям і арештами вдалися у 
чотирьох областях — Сумській, 
Запорізькій, Черкаській та Дніпро-
петровській. 28 січня фракція Пар-
тії регіонів саморозпустилася у 
міській раді в Кам’янці-
Подільському. Про це повідомив 
голова фракції у міській раді Вале-
рій Слободян. Так само вчинили й 
у Львівській обласній раді. Депу-
тати пояснили: дії партії не відпо-
відають раніше декларованим 
програм.

З 16 січня до штабу Євромайда-
ну надійшло 84 звернення щодо 
пошуку зниклих осіб, тих, зв’язок із 
ким було втрачено та місцеперебу-
вання яких невідоме. Станом на 
18.00 27 січня 57 осіб знайдено 

(без урахування тих 
людей, які опинили-
ся в райвідділах мілі-
ції та лікарнях). На-
разі, згідно з даними 
Євромайдан SOS, 
розшукується 27 
осіб. Жодних зру-
шень у пошуках од-
ного з лідерів Авто-
майдану Дмитра Бу-
латова. Не знайшли 
навіть його автівки. 
Як заявили учасники 
Автомайдану, перед 
зникненням Булатов 
мав зустрітися із не-
відомим інформато-
ром. Міністерство 
внутрішніх справ від-
крило кримінальне 
провадження у 
зв’язку зі зникнен-
ням активіста. Акти-
вісти громадського 
руху Автомайдан за 
будь-які вістки про 
місцезнаходження 
свого колеги Дмитра 

Булатова пропонують 200 тисяч 
гривень. Про це на сторінці  
Автомайдану в Facеbook написав 
Олексій Гриценко.

Тернопільщина 
Після двох місяців мирного 

Тернопільського майдану ввечері 
23 січня активісти заволоділи 
Тернопільською обласною дер-
жадміністрацією.  Між тим, акти-
візувалася Тернопільська обласна 
рада. У суботу, 25 січня, депутати 
зібралися на позачергову сесію. 
Депутати прийняли рішення ви-

знати Народну Раду України орга-
ном, уповноваженим представля-
ти інтереси народу України, ство-
рили загін Народної самооборони 
(його очолив Олександр Вараку-
та) та виконком Тернопільської 
облради на чолі з її головою Ва-
силем Хомінцем. Крім того, депу-
тати висловили недовіру голові 
Тернопільської ОДА Валентину 
Хоптяну (за це проголосував 81 
депутат Тернопільської обласної 
ради, тобто більш як дві третини 
від загальної кількості, що змушує 
президента автоматично підписа-
ти указ про звільнення Валентина 
Хоптяна з посади). Також рішен-
ням сесії Тернопільської обласної 
ради заборонено на території 
Тернопільської області символіку 
та діяльність Партії регіонів і КПУ. 
Постановою Тернопільського  
адміністративного окружного су-
ду усі рішення голови Тернопіль-
ської обласної ради від 25 січня 
скасовані.

Депутати прийняли звернення 
до міністра МВС України Віталія 
Захарченка та начальника УМВС 
України в Тернопільській області 
Віктора Сака щодо повернення з 
Києва тернопільських спецпідроз-
ділів; встановили, що на території 
Тернопільської області не можуть 
відбуватися заходи за участю осо-
бового складу Збройних Сил Укра-
їни, Міністерства внутрішніх справ 
України, інших правоохоронних 
органів з використанням спеціаль-
них засобів, зброї та військової 
техніки, спрямовані на обмеження 
прав громадян на проведення 
мирних зібрань. 

27 січня Тернопільська міська 
рада ухвалила аналогічні рішення. 
Зокрема,  депутати перейменува-
ли майдан Мистецтв на площу 

Героїв Євромайдану. На Театраль-
ному Майдані діє громадська  
організація “Майдан”, волонтери 
продовжують збирати допомогу 
протестувальникам у Києві, реє-
струють бажаючих поїхати на Єв-
ромайдан. Люди приносять те-
плий одяг, ліки, продукти харчу-
вання, а також допомагають фі-
нансово. Відтак, 27 січня до Києва 
відправлено чотири великих авто-
буси та кілька мікроавтобусів, се-
ред яких автобус із матеріальною 
допомогою, яку зібрали жителі се-
ла Байківці. Щодня волонтери 
оновлюють список необхідних єв-
ромайданівцям речей. Зараз най-
необхіднішими є зимові куртки, 
пальта, взуття великих розмірів, 
м’ясні консерви й консервоване 
сало, з медикаментів — активова-
не вугілля, термогрілки для рук і 
ніг, еластичні бинти, хлорофіліпт-
спрей, респіратори зі змінними 
фільтрами, захисні наколінники, 
льодяники від кашлю й болю в 
горлі, “Пантенол”.  

Від 9 год. ранку суботи 25 січня, 
як повідомляє оголошення на две-
рях, цілодобовий прийом громадян 
у приймальні голови Тернопіль-
ської райдержадміністрації прово-
дять депутати Тернопільської  
обласної ради, районної і сільських 
рад”. Як зазначив депутат Терно-
пільської обласної ради Мирон Ку-
зик, громада Тернопільського ра-
йону має змогу поставити питання 
своїм обранцям та отримати на 
них відповіді. “Відбувається процес 
повернення народовладдя в Украї-
ні, — зазначив Мирон Кузик. — Піс-
ля безчинств, які вчиняв і продо-
вжує чинити владний режим, по-
встала вся Україна. Сьогодні кожен 
повинен засвідчити свою грома-
дянську позицію”.

Не стріляти!

Біля “Стіни слави” на Театральному майдані в Тернополі люди  
запалюють свічки пам’яті загиблих на Євромайдані в Києві.

Настоятель Свято-Троїцького духовного центру, протоієрей Анатолій Зінкевич  
та духівники Українського козацтва серед людей в Тернопільській ОДА.

За словами депутата облради Мирона Кузика,  
“з 25 січня в Тернопільській РДА депутати  

місцевих рад ведуть цілодобовий прийом громадян”.

Волонтери ГО “Майдан” в Тернополі — майбутні медики.
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Допоможе  
“телефон довіри”

Начальник Державної фінансової інспекції в Тернопільській об-
ласті Федір Бортняк просить громадян області максимально жор-
стко реагувати на можливі прояви корупції або службового не-
дбальства в діях її працівників. Якщо ви відчуваєте упередженість з 
боку фінансового інспектора, формалізм чи відхилення від 
нормативно-правових актів у його роботі, негайно дзвоніть на “те-
лефон довіри” за номером (0352) 52-54-05.

У той же час Федір Бортняк з метою дотримання фінансової дис-
ципліни, раціонального і цільового використання державних коштів 
та недопущення їх розкрадання закликає усіх до співпраці з Дер-
жавною фінансовою інспекцією України в Тернопільській області. 
Якщо Вам відомі факти неправомірних вчинків у роботі чиновників 
з державним майном та грошима, а тим більше факти їх незакон-
ного привласнення, не вагайтесь — дзвоніть на “телефон довіри” за 
номером (0352) 52-54-05.

Зі скаргами, запитаннями та пропозиціями також можна зверта-
тися на “телефон довіри” Державної фінансової інспекції України за 
номером (044) 425-38-18.

Пам’яті Євгена Івановича Пуколя 
Ступківська сільська рада, громада села глибоко сумують з 

приводу раптової смерті директора ПП “Крос-2003” Пуколя Євгена 
Івановича.

Євгену Івановичу не судилося дожити навіть до свого 55-річчя. 
Раптова  смерть забрала його від нас, а в нього було ще так ба-
гато планів та мрій.

Євгена  Івановича Пуколя щиро шанували працівники підпри-
ємства, він надавав постійну допомогу сільській громаді у 
розв’язанні соціальних питань, був глибоко духовною людиною.

Сьогодні віддаємо шану його пам’яті, молимося за спокій його 
душі і просимо всіх, хто знав Євгена Івановича, згадати про нього 
в щирій молитві.

Виконавчий комітет Ступківської сільської ради.

26 січня  
пішов з життя журналіст  

Володимир Кузик
Йому було тільки 41. Рік він мужньо бо-

ровся з тяжкою недугою, а за три тижні до 
смерті попрощався з усіма на своїй сто-
рінці у соцмережі: “Життя прекрасне! 
Особливо це відчуваєш, коли повертаєш-
ся з реанімації, хоча усвідомлюєш, що до 
фінішу життєвого шляху залишилися ліче-
ні дні… Зібравши залишки сил, хочу по-
дякувати всім друзям і знайомим, колегам 
і колежанкам, з якими довелося зустріча-
тися і працювати. Не знаю, чи є такі сло-
ва, які б передали вам всю глибину моїх 
почуттів поваги та вдячності. Я зустрічав 
багато різних людей, деколи і не дуже хо-
роших. Але в кожного намагався брати щось позитивне і віддя-
чувати добром. Інколи це вдавалося, інколи не дуже. Тому про-
шу пробачити мені, якщо когось образив словом чи ділом. Не 
відкладайте на завтра те, що можна зробити чи сказати сьогод-
ні, цінуйте кожну мить, бо час невблаганний. Люблю вас всіх!”.

Господи, прийми світлу душу Володимира у свої обійми і до-
поможи його рідним і близьким пережити це непоправне горе. 
Колектив редакції газети “Подільське слово” висловлює щире 
співчуття мамі, дружині і донечці Володимира та розділяє їх не-
вимовний біль.

За інформацією управління 
агропромислового розвитку 
Тернопільської РДА, в 2013 
році сільськогосподарськи-
ми підприємствами Терно-
пільського району посадже-
но 37 га плодово-ягідних на-
саджень з них 3 га яблунь у 
СФГ “Аванто” та 30 га смо-
родини:  ПП “Агроспецгосп” 
– 25 га, ВК “Олсес” – 3 га, 
ФГ “Гаврилишин” – 2 га. 
ФГ”Малина” розширила пло-
щу малинника на 4 га.  

Станом на 1 січня 2014 року 
площа плодово-ягідних насаджень 
у сільськогосподарських підпри-
ємствах Тернопільського району 
становить 187,97 га. Проводиться 
організаційна робота щодо ство-
рення плодорозсадника на базі 
ВК “Олсес” у с. Мишковичі.  Цьо-
горіч вступив в стадію плодоно-
шення 40-гектарний сад СФГ 
“Аванто”.

У 2013 році створено 36 робо-
чих місця в галузі садівництва, з 
них 14 в ягідництві, у 2014 році 

планується додатково створити 8 
робочих місць в СФГ “Аванто”, 6 
робочих місць ВК “Олсес”, 4 робо-
чих місця в ФГ “Малина” та довес-
ти кількість робочих місць до 54.

29 січня 2014 року в рамках ре-
алізації в районі завдань, доручень 
Президента України щодо вирі-
шення актуальних проблем регіо-
ну, підведення підсумків результа-
тів 2013 року, планів на 2014 рік 
щодо створення нових робочих 
місць у контексті розвитку садівни-
цтва на Тернопільщині, відбувся 
робочий виїзд першого заступника 
голови Тернопільської районної 
державної адміністрації Анатолія 
Жейнова, заступника голови ра-
йонної державної адміністрації Не-
лі Саржевської, заступника началь-
ника управління агропромислового 
розвитку ТРДА Сергія Крисоватого 
в садівничі господарства ПП “Іс-
тратер” та ВК “Олсес” у с.Мишко-
вичі, де відбулася зустріч з керів-
никами господарств та оглянуто 
стан зимівлі яблуневого саду. За 
результатами поїздки дано відпо-
відні доручення.

Робочий виїзд  
в садівничі господарства  

ПП “Істратер” та ВК “Олсес” 

Інструкція з підготовки бюджетних запитів на 20__рік, затвер-
джена наказом фінансового управління Тернопільської райдержад-
міністрації від 22.01.2014 р. № 1-од, розміщена на сайті Тернопіль-
ської райдержадміністрації.  Анастасія ЛІСОВСЬКА,  

 учениця 10-А класу НВК 
“Великобірківська ЗОШ І-ІІІ 

ст.-гімназія ім. Степана 
Балея”, позаштатний 
кореспондент газети 
“Подільське слово”.

29 січня у НВК “Великобір-
ківська ЗОШ І-ІІІ ст. – гім-
назія ім. Степана Балея” 
відбулася година вшану-
вання пам’яті героїв Крут. 

29 січня 1918 року невелика 
станція Крути ознаменувала 
відлік нового духовного злету 
нації, який уже протягом сто-
ліття є національним символом 
для поколінь борців за свободу 
та незалежність. 

Похмурий ранок. Українські 
війська готувалися до бою. Ли-

ше 300 українських юнаків – 
добровольців виступили на за-
хист Української Народної Рес-
публіки і прийняли на засніже-
ному чернігівському полі нерів-
ний бій із майже п’ятитисячною 
армією більшовиків. Основу 
українських добровольців скла-
дали студенти та учні старших 
класів київських гімназій. 

Бій розпочався о 12 годині 
дня і тривав до пізнього вечо-
ра. Юнаки мужньо відбивали 
атаки ворога, не залишаючи 
своїх позицій. Протягом п’яти 
годин українські підрозділи 
стримували ворожі напади. 
Проте військо під проводом 
Муравйова скористалося кіль-
кісною перевагою і зламало 
оборону. Майже всі бійці сту-
дентського куреня буди знище-
ні. 27 студентів і гімназистів 

були захоплені в полон. Усіх їх 
віддали на нелюдські, звірячі 
катування. 

Кати заборонили місцевим 
жителям поховати безстрашних 
захисників. Після підписання 
Брестського миру, який замі-
нив владу більшовиків на владу  
австрійців та німців, 19 березня 
1918 року в Києві відбувся уро-
чистий похорон на Аскольдовій 
горі 27 юнаків, полеглих у бою 
під Крутами. 

Перша справжня, реальна 
оцінка вчинку захисників Крут 
відбулася вже після набуття 
Україною незалежності в 1992 
році. В цьому ж році встановле-
но перший пам’ятний знак – 
березовий хрест. 

Захід підготувала вчитель  
історії Оксана Петрівна  
Юськевич.

Година пам’яті Героїв Крут  
У НВК “Великобірківська ЗОШ І-ІІІ ст.–гімназія ім. Степана Балея” 

старшокласники провели “Годину пам’яті Героїв Крут”.

Консультації ●

За матеріалами управління 
Державної міграційної 

служби України в 
Тернопільській області.

Діяльність світового співто-
вариства, й України у тому 
числі, останніми роками ха-
рактеризується підвище-
ною увагою до захисту прав 
і свобод такої особливої 
категорії населення, як бі-
женці та особи, що потре-
бують додаткового захисту. 
Хто вони такі? І, зрештою, 
що робить наша держава, 
аби ці громадяни адаптува-
лися на новому місці?

“Біженець — це іноземець або 
особа без громадянства, яка пе-
ребуває за межами своєї країни 
і має цілком обґрунтовані побо-
ювання стати жертвою переслі-
дувань у своїй країні за ознака-
ми раси, віросповідання, грома-
дянства, належності до певної 
соціальної групи чи своїх полі-
тичних переконань». Таке тлума-
чення дає Женевська Конвенція.

У листопаді цього року, на ви-
конання постанови Кабінету мі-
ністрів України від 22.08.2012 
№605, голова Тернопільської 
обласної державної адміністра-
ції затвердив регіональний План 
заходів щодо інтеграції біженців 
та осіб, які потребують додатко-
вого захисту, в українське сус-
пільство на період до 2020 року

Цим планом передбачено ви-
значення порядку та забезпе-
чення проведення для одиноких 

матерів і вагітних жінок із цієї 
категорії іноземців, консультацій 
щодо надання медичної та юри-
дичної допомоги, особливостей 
їх соціальної реабілітації. В об-
ласті планується проведення 
курсів з вивчення української 
мови, ‘історії, культури, держав-
ного устрою України, законодав-
ства для біженців та осіб, що 
потребують додаткового захис-
ту. Також серед завдань, покла-
дених на відповідальні служби: 
опрацювання питання надання 
біженцям соціального житла, 
проведення серед цієї категорії 
населення просвітницької робо-
ти щодо можливостей працевла-
штування; підвищення рівня їх 
правової обізнаності; аналіз про-
блемних питань, щодо забезпе-
чення їм доступу до медичної 
допомоги.

Мабуть, найбільш уразливими 
серед біженців та осіб, які по-
требують додаткового захисту, є 
діти, а особливо ті, яким дове-
лося розлучитися із сім’єю. Пи-
тання, що потребують першо-
чергового аналізу та вирішення 
- це їх тимчасове розміщення у 
притулках, визначення рівня під-
готовки наймолодших до до-
шкільної освіти, забезпечення 
оздоровлення дітей-біженців.

Поряд із створенням умов для 
інтеграції біженців в українське 
суспільство, планом заходів пе-
редбачене й сприяння збере-
женню їх національно-культурної 
самобутності.

Щодо безпосередніх завдань 
міграційної служби області, то в 

першу чергу, необхідно виявля-
ти таких осіб, адже чимало з них 
перебувають на території Украї-
ни незаконно, та вести їх облік. 
Працівники відділу у справах 
іноземців та біженців забезпечу-
ють правову підтримку цих гро-
мадян, інформують іноземців 
щодо порядку прийняття рішен-
ня за їхніми заявами, ознайом-
люють із правами та обов’язками 
особи, яка перебуває у процеду-
рі, здійснюють належний супро-
від справи, проводять процеду-
ру щодо визнання біженцем або 
особою, яка потребує додатко-
вого захисту, та, зрештою, вста-
новлюють статус.

Зважаючи на відносну відда-
леність Тернопільщини від кор-
донів і деяку ментальну закри-
тість регіону, наш край не є над-
то привабливим для шукачів при-
тулку з-за кордону. Здебільшого, 
більшість іноземці проживають 
тут тимчасово, поки навчаються 
у тернопільських вишах. Нині в 
нашій області проживає двоє 
осіб, яким надано статус біженця 
і стільки ж осіб, які потребують 
додаткового захисту.

У Тернополі іноземці, яким 
загрожує небезпека на батьків-
щині, можуть отримати консуль-
тацію з питань надання статусу 
біженця чи особи, яка потребує 
додаткового захисту у відділі у 
справах іноземців та біженців 
управління державної міграцій-
ної служби України в Тернопіль-
ській області’ бул. Петлюри, 6, 
каб. № 5, тел. у Тернополі (0352) 
27-12-57.

Захист прав і свобод біженців 
на контролі міграційної служби

Повідомлення ●
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Статистична панорама ●

Спорт для всіх ●

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ. 
Фото автора.

“В здоровому тілі — здо-
ровий дух”, — писав свого 
часу давньоримський поет 
Ювенал. Саме під таким 
гаслом 17 січня в примі-
щенні навчально-виховного 
комплексу “Дичківська за-
гальноосвітня школа І-ІІ 
ступенів-дошкільний на-
вчальний заклад” відбули-
ся 18-ті Спортивні ігри 
працівників освіти Терно-
пільського району, які що-
річно проводить відділ 
освіти і сектор молоді та 
спорту Тернопільської рай-
держадміністрації. Цього 
року сюди з’їхалися вчи-
телі фізичної культури із 
34 загальноосвітніх шкіл 
Тернопільського району. 
Всього в змаганнях узяли 
участь близько 40 освітян. 

Під час відкриття чергового 
етапу Спортивних ігор із приві-
тальним словом виступили голо-
ва Тернопільської районної ор-
ганізації профспілки працівників 
освіти, яка є головним спонсо-
ром змагань, Ігор Ракочий, за-
відувач сектору молоді та спорту 
Тернопільської РДА Василь За-

торський, методист із фізичної 
культури Тернопільського ра-
йонного методичного кабінету 
Володимир Васильцьо і дирек-
тор Дичківської загальноосвіт-
ньої школи І-ІІ ступенів Андрій 
Романюк. Вони побажали учас-
никам ігор фізичної витривалос-
ті й досягнення найвищих спор-
тивних висот. Головний суддя 
змагань — директор Тернопіль-
ської районної ДЮСШ Олек-
сандр Шум ознайомив із умова-
ми проведення спартакіади. 

Педагоги мали змогу позма-
гатися в таких видах спорту, як 
баскетбол, волейбол, міні-
футбол, шахи, шашки та на-
стільний теніс. Усіх учасників 
було поділено на три команди: 
вчителів фізичної культури за 
географічним принципом — 
“Північну” (капітан команди 
вчитель Лозівської ЗОШ І-ІІІ 
ст.- ДНЗ ступенів Микола Кіт-
чак) та “Південна” (капітан -    
учитель Баворівської загально-
освітньої школи І-ІІІ ступенів 
Дмитро Мричко) зони, до тре-
тьої команди ввійшли тренери 
Тернопільської районної ДЮСШ 
(капітан Руслан Касарда). В ре-
зультаті комплексного заліку з 
баскетболу, волейболу та міні-
футболу перше місце виборола 
команда тренерів Тернопіль-

ської ДЮСШ, друге місце діс-
талось команді “Північній”, тре-
тє — команді “Південна”, їх на-
городжено грамотами. 

— Спортивні ігри серед пра-
цівників освіти Тернопільського 
району, які проводяться щоро-
ку, — розповідає методист із 
фізичної культури Тернопіль-
ського районного методичного 
кабінету Володимир Васильцьо, 
— сприяють залученню вчителів 
до активних занять фізичною 
культурою та спортом. Тут пе-
реважає не стільки змагальний 
інтерес, як удосконалення фі-
зичної майстерності, форм та 
методів організації й проведен-
ня спортивних заходів, а також 
майстерності суддівства спор-
тивних змагань. Для участі в 
іграх запрошуємо вчителів з 
усіх загальноосвітніх шкіл Тер-
нопільського району, проте, 
зрозуміло, що здебільшого 
учасниками є вчителі фізичної 
культури й туризму. Педагоги 
мають чудову нагоду зустрітися, 
гарно провести час, поспілкува-
тись, обмінятись професійним 
досвідом. Окрім цього, на осно-
ві проведення районних зма-
гань здійснюється відбір та 
комплектація команд для участі 
в обласному етапі Спортивних 
ігор серед працівників освіти.

18-ті Спортивні ігри працівників 
освіти Тернопільського району

* У січні-листопаді 2013 р. під-
приємствами Тернопільського 
району реалізовано промислової 
продукції (товарів, послуг) на 
434,3 млн.грн., що становить 
6,4% загального обсягу реалізо-
ваної промислової продукції в 
області. Підприємствами пере-
робної промисловості реалізова-
но продукції на 433,0 млн.грн. 
(99,7% загального обсягу реалі-
зованої промислової продукції в 
районі).

* За попередніми даними, в 
2013 р. сільськогосподарськими 
підприємствами району зібрано 
зернових та зернобобових куль-
тур (у вазі після доробки) 90,0 
тис.т (91,6% до 2012 р.), цукро-
вих буряків (фабричних) — 121,2 
тис.т (100,3%), овочів — 7,9 тис.т 
(50,6%), ріпаку — 7,2 тис.т 
(207,4%), сої — 4,7 тис.т (107,8%), 

соняшнику — 0,5 тис.т (47,5%), 
картоплі — 0,9 тис.т (14,0%), 
плодів та ягід — 0,2 тис.т 
(89,3%).

* У 2013 р. підприємствами 
Тернопільського району виконано 
будівельних робіт на суму 119891 
тис.грн., що становить 17,4% за-
гального обсягу в області.

* У 2013 р. підприємствами 
автомобільного транспорту (з 
урахуванням вантажних переве-
зень, виконаних фізичними 
особами-підприємцями) переве-
зено 350,2 тис.т вантажів, що на 
1,0% більше, ніж у 2012 р. та ви-
конано вантажооборот у обсязі 
260,8 млн.ткм, який зменшився 
на 4,9%.

Головне управління 
статистики у Тернопільській 

області.

Роман ЛЕВЧИК, 
начальник відділу 

Держземагенства у 
Тернопільському районі.

Нормативну грошову оцінку 
земель станом на 01.01.2014 за 
2013 рік необхідно індексувати 
на коефіцієнт індексації, що до-
рівнює 1,0, який, відповідно до 
пункту 289.2 статті 289 Податко-
вого кодексу України, розрахо-
вано, виходячи з індексу спожив-
чих цін за 2013 рік — 100,5%.

У 2014 році нормативна гро-
шова оцінка земель населених 
пунктів, земель сільськогоспо-
дарського призначення та зе-
мель несільськогосподарського 

призначення (крім земель у меж-
ах населених пунктів), яка про-
ведена за вихідними даними по-
передніх років, підлягає індекса-
ції станом на 01.01.2014 на кое-
фіцієнт 3,2, який визначається, 
виходячи з добутку коефіцієнтів 
індексації за: 1996 рік — 1,703, 
1997 рік — 1,059, 1998 рік — 
1,006, 1999 рік — 1,127, 2000 рік 
— 1,182, 2001 рік — 1,02, 2005 
рік — 1,035, 2007 рік — 1,028, 
2008 рік — 1,152, 2009 рік — 
1,059, 2010 рік — 1,0, 2011 рік 
— 1,0, 2012 рік — 1,0, 2013 рік 
— 1,0.

Нормативна грошова оцінка 
земель за 2002, 2003, 2004 та 
2006 роки не індексувалась.

Інформація  
для землевласників  

та землекористувачів Тернопільського 
району про індексацію нормативної 

грошової оцінки земель

Андрій ШОКАЛО, 
прокурор Тернопільського 

району, радник юстиції.

Перевіркою, проведеною 
прокуратурою Тернопіль-
ського району, з’ясовано, що 
установою Тернопільської 
обласної ради “Петриків-
ський обласний комунальний 
геріатричний будинок-
інтернат” та окремими гро-
мадянами  укладено догово-
ри  про надання послуг з 
обслуговування осіб похило-
го віку за умови 100% від-
шкодування їх вартості. Од-
нак, замовниками неналеж-
ним чином виконуються 
зобов’язання за договором, 
внаслідок чого виникла за-
боргованість в сумі 9 тис. 
гривень.

Невиконання та несвоєчасне 
виконання стороною зобов’язань, 
згідно з умовами договору, при-

зводить до ненадходження до 
пансіонату коштів, які  спрямову-
ються для розвитку матеріально-
технічної бази, благоустрою, 
культурно-виховної роботи закла-
ду. Зазначене, у свою чергу, при-
зводить до погіршення якості на-
дання пансіонатом послуг підопіч-
ним із числа соціально незахище-
них категорій громадян, нарощу-
вання заборгованості із виплати 
заробітної плати працівникам пан-
сіонату, заборгованості із сплати 
загальнообов’язкових податків, 
зборів та страхових внесків.

Враховуючи наведене, проку-
ратурою Тернопільського району в 
інтересах держави в особі кому-
нальної установи Тернопільської 
обласної ради “Петриківський об-
ласний комунальний геріатричний 
будинок-інтернат” пред’явлено 
позов про стягнення зазначеної 
заборгованості за договором про 
надання послуг з обслуговування 
осіб похилого віку за умови 100% 
відшкодування їх вартості.

У правоохоронних органах ●

Пред’явлено позов про 
стягнення заборгованості

Податкові новини ●

Саме стільки декларацій про 
майновий стан і доходи подали 
мешканці Тернополя і Тернопіль-
ського району протягом трьох тиж-
нів січня 2014 року. Про це повідо-
мив заступник начальника Терно-
пільської об’єднаної ДПІ ГУ Міндо-
ходів у Тернопільській області Ва-
силь Кравець. Він зазначив, що 
найчастіше громадяни декларують 
доходи з метою отримання подат-
кової знижки. Ними подано 127 
декларацій і заявлено до повер-
нення 49 тис.грн.

Про отримання спадщини зая-
вили 20 тернополян, задеклару-
вавши суму доходу — понад 2,2 
млн. грн. Їм належить сплатити 
77,4 тис. грн. податку на доходи 
фізичних осіб. Декларації про до-
ходи, отримані від продажу рухо-
мого та нерухомого майна, подали 
6 осіб на суму 607 тис. грн. Вони 
зобов’язані сплатити 10,7 тис. грн. 
податку на доходи фізичних осіб.

Нагадуємо, що з 1 січня 2014 
року розпочалася кампанія з де-

кларування громадянами свого 
майнового стану і доходів, отрима-
них ними протягом 2013 року. Цьо-
горіч, як і в минулому році, декла-
рації про доходи прийматимуться 
до 1 травня. 

Принагідно інформуємо, що для 
зручності обслуговування підпри-
ємців Міністерством доходів і збо-
рів України запроваджено сервіс 
“Декларування on-line”, що дозво-
ляє заповнити декларацію та наді-
слати її в електронному вигляду. 

Для користування послугою 
платникові необхідно отримати 
електронний ключ цифрового під-
пису та відповідне програмне за-
безпечення, які надаються безко-
штовно у центрі обслуговування 
платників, що діє при Тернопіль-
ській об’єднаній ДПІ ГУ Міндоходів 
у Тернопільській області. 

Інформаційно-комунікаційний 
відділ Тернопільської 

об’єднаної ДПІ ГУ Міндоходів у 
Тернопільській області.

Декларування доходів: вже 
подано понад 160 декларацій

Учасники та організатори 18-тих Спортивних 
 ігор працівників освіти Тернопільського району.

Тріумфатори ігор — команда тренерів Тернопільської районної ДЮСШ  
разом із завідувачем сектору молоді та спорту Тернопільської РДА Василем Заторським,  

методистом із фізичної культури Тернопільського районного методичного  
кабінету Володимиром Васильцьом та головним суддею змагань Олександром Шумом.
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06.05, 7.00, 8.00 Новини.
06.10, 7.05, 8.05 Спорт.
06.30 Доброго ранку, Україно!
06.45, 7.45, 8.20 Гiсть студiї.
07.20 Тема дня.
07.30 Ера бiзнесу.
08.35 Ранковi поради.
08.45 Кориснi поради.
09.00 Пiдсумки тижня.
10.00 Полiттеатр.
10.30 Т/с “МонтеКрiсто”.
11.25 Нехай Вам буде 
          кольорово!
12.00, 15.00, 18.20 Новини.
12.10, 18.55, 21.25 Дiловий свiт.
12.25 Право на захист.
12.45 Темний силует.
12.55 Хто в домi хазяїн?
13.25 Т/с “Вiчний поклик”.
14.40 Вiкно до Америки.
15.15 Euronews.
15.20 Дiловий свiт. 
        Агросектор.
15.35 Дорослi iгри.
16.35 Х/ф “Тiнi зникають опiвднi”.
18.05 Агро-News.
18.40 Фiнансова перспектива.
19.20 Концертна програма 
      М. Поплавського
      “Приречений на любов”.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки дня.
21.35 Знак питання.
21.45 Тенiс. Кубок Девiса. 
      Щоденник.
21.50 “Надвечiр’я”.
22.55 Трiйка, Кено, 
      Секунда удачi.
23.00 Пiдсумки.
23.15 Спорт.
23.25 На слуху.
23.45 Вiд першої особи.
0.00 Х/ф “Поразка
         iнженера Гарiна”.

канал “1+1”
06.00 “ТСН-Тиждень”.
06.45, 7.10, 8.10 “Снiданок
          з 1+1”.
07.00, 8.00, 9.00, 19.30, 
      23.20 “ТСН”.
08.05 “Економiчна правда”.
09.05, 17.10 Т/с “Асi”.
11.10 Драма “Темнi 
     лабiринти минулого”.
14.55 Мелодрама “Шукаю тебе”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
20.15, 21.15 Т/с 
       “Парфумерниця”.
22.15 “Грошi”.
23.35 Т/с “Касл”. (2).

00.30 Комедiя “Золоте теля”.

інтер
06.10 Т/с “Одну тебе люблю”.
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 
   9.00, 12.00, 18.00 Новини.
07.10, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок 
    з Iнтером”.
09.10 Т/с “Я не зможу 
         тебе забути”.
12.20 Т/с “Я не зможу тебе 
     забути”.
13.20 “Судовi справи”.
14.55 “Сiмейний суд”.
15.50 “Чекай на мене”.
18.05 “Стосується кожного”.
19.05 Т/с “Поки станиця спить”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Сильнiше за долю”.
22.25 Т/с “Вулицi 
         розбитих лiхтарiв-13”.

ICTV
05.40 Свiтанок.
06.40, 19.20 Надзвичайнi
        новини.
07.35, 8.45, 12.45 Факти.
09.15 Надзвичайнi 
       новини. Пiдсумки 
      з К. Стогнiєм.
10.10 Т/с “Прокурорська
      перевiрка”.
12.35, 13.00 Анекдоти 
      по-українськи.
13.25, 20.05 Т/с “Шеф”.
16.15 Х/ф “Костянтин”.
18.45 Факти. Вечiр.
22.50 Свобода слова.

СтБ
04.20, 15.55 “Усе буде добре!”
06.00, 18.20 “Неймовiрна 
         правда про зiрок”.
07.25 Х/ф “Три напiвграцiї”.
09.50 Х/ф “Дiвчата”.
11.45, 20.05, 23.55 “Слiдство
       ведуть екстрасенси”.
12.45 “МастерШеф”.
18.00, 22.00 “Вiкна-новини”.
21.00 Х/ф “Пiзнє розкаяння”.
22.25 “Детектор брехнi-5”.
00.45 “Один за всiх”.

новий канал
06.20, 6.55 Kids’ Time.
06.25, 13.30 М/с “Губка Боб”.
07.00, 7.35 Пiдйом.
08.00 Т/с “Щоденник лiкаря 
          Зайцевої”.

08.50, 17.05 Т/с “Не родись 
       вродлива”.
09.45 Т/с “Щасливi разом”.
13.10 М/с “Черепашки-нiндзя”.
15.00 Х/ф “Великий тато”.
18.00 Т/с “Воронiни”.
19.00 Репортер.
19.20 Абзац!
20.00 Ревiзор-2. Одеса.
22.25 Т/с “Воронiни”. (2).
23.20 Х/ф “Пiдстава”.

тРк «Україна»
06.00 Т/с “Дорожнiй патруль”.
07.00, 9.00, 17.00, 19.00 Подiї.
07.30, 15.25 Щиросердне
         зiзнання.
08.00 Т/с “Подружжя”.
09.10 Т/с “Життя розсудить”.
13.00, 17.25 Т/с “Слiд”.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Сашка”.
19.20 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Горюнов”.
22.00 Подiї дня.
22.30 Х/ф “Мумiя-2. 
      Повернення”. (2).

к1
06.30 “Top Shop”.
07.30 М/ф.
09.25 Х/ф “Останнiй телегерой”.
11.15 Х/ф “Три нiндзя:
          удар у вiдповiдь”.
13.00 “Пороблено в Українi”.
14.15 “КВН-2013”.
16.25 “Вечiрнiй квартал”.
18.15 “Звана вечеря”.
19.10 “Орел i решка”.
21.00 “Розсмiши комiка”.
21.50 Х/ф “Знайомство 
       з Факерами-2”. (2).
23.35 Х/ф “Прикинься 
       моїм чоловiком”.

нтн
05.00 Т/с “Висяки”.
08.30 “Агенти впливу”.
09.20 “Правда життя. 
      Професiя провiдник”.
09.55 Т/с “Таємницi 
      слiдства-10”.
11.40 Т/с “Двоє зi скриньки-2”.
15.05 Т/с “Йду тебе шукати-2”.
19.00, 21.40 “Свiдок”.
19.30 Т/с “Вулицi 
         розбитих лiхтарiв-10”.
22.00 Т/с “Гаваї 5.0”. (2).
00.00 Т/с “CSI: Маямi”. (2).

тет
06.00 Телепузики.
06.30 Малята-твiйнята.
07.20 М/с “Лалалупси”.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.20 М/с “Черепашки 
         мутанти нiндзя”.
09.20 Єралаш.
10.00 Одна за всiх.
12.25 Т/с “Ксена 
         принцеса-воїн”.
14.10, 22.00 6 кадрiв.
15.05 Дайош молодьож!
16.05 Т/с “Дєтка”.
17.00 Розсмiши комiка.
17.55 Вiд пацанки до панянки.
19.05 Панянка-селянка.
20.00 Т/с “Кухня”.
21.00 Країна У.
21.35 Т/с “Вiсiмдесятi”. (2).
23.20 Дурнєв+1.
23.55 Т/с “Секс i мiсто”. (2).

перший канал 
(Україна)

04.00, 7.00, 10.00, 13.00 Новини.
04.05, 7.15 “Олiмпiйський 
        ранок на Першому”.
07.50 “Доброго здоров’ячка!” 
         з Г. Малаховим.
08.40 “Жити здорово!”
09.45, 13.55 “Iстина десь поряд”.
10.15 “Контрольна закупiвля”.
10.45 “Модний вирок”.
12.00 Iншi новини.
12.20 “Зрозумiти. Пробачити”.
13.15 “Час обiдати!”
14.10 “Вони i ми”.
15.05 “У наш час”.
16.00 Вечiрнi новини.
16.40 “Наодинцi зi всiма”.
17.45 “Давай одружимося!”
19.00 “Час”.
19.30 “Хай говорять”.
20.35, 22.10 Т/с “Вiр менi”.
22.00 Нiчнi новини.
22.50 “Вечiрнiй Ургант”.
23.20 “Тетяна Шмига. 
        Дитя веселостi i мрiї”.

Мега
06.00 Блокада. Таємницi НКВС.
6.30, 23.30 Загадки Всесвiту.
7.30, 12.30 Жертви природи.
8.30, 13.30 На межi виживання.
9.30, 18.30 Шукачi.
10.30 Таємнi знаки.
11.30 У пошуках пригод.
14.30, 21.30 Смертельна зброя.

15.30 Наука.UA.
16.30 Секретнi iсторiї.
17.30 У пошуках iстини.
19.30 Штурм свiдомостi. 
      Кров нащадкiв.
20.30 Д/ф “Горбатов: 
       цiна перемоги”.
22.30 Витiвки природи.
00.30 Європейський 
      покерний тур.

РтР-планета
06.00 “Ранок Росiї”.
10.05, 16.10 Новини культури.
10.20 “Остання справа 
      майора Пронiна”.
11.05 “Про найголовнiше”.
12.00, 15.00, 18.00 Вiстi.
12.25, 15.10, 17.40 Мiсцевий 
       час. Вiстi Москва.
12.40 “Особливий випадок”.
13.25 Т/с “Господиня моєї долi”.
14.10 “Жiноче щастя”.
15.25 Т/с “Таємницi 
     iнституту шляхетних дiвчат”.
16.20 Д/с “Палаци Романових”.
16.55 “Aсademia”. 
   В. Кантор. “Хранитель вищого 
   змісту європейської культури,
    або Крiзь катастрофи
    ХХ столiття”.
18.40 Т/с “Лiквiдацiя”.
19.30 “Прямий ефiр”.
20.30 Т/с “Двi зими i три лiта”.
22.10 Т/с “Таємницi слiдства”.
23.00 “Черговий по країнi”.
       М. Жванецький.
23.50 “Тим часом”.

канал “2+2”
06.00 М/ф.
06.40 Х/ф “Три вiдсотки ризику”.
07.50 Т/с “Останнiй 
        бiй майора Пугачова”.
11.30 Т/с “Боєць. 
       Народження легенди”.
18.30 “Новини 2+2”.
19.00 Т/с “Лiнiйний вiддiл”.
21.00 “ДжеДАI”.
21.20 Х/ф “У тилу ворога: 
        вiсь зла”. (2).
23.20 Х/ф “У тилу 
          ворога: Колумбiя”. (2).

тонiс
06.00 “Таке спортивне життя.
      Ганна Безсонова”.
06.30, 8.30 “Свiт за тиждень”.
07.00 “Ранкове еспресо”.
09.00 Бiля витокiв цивiлiзацiї

         Майя.
10.00, 16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 Памела Андерсон Лi.
12.45 “Будь в курсi!”
13.20 “Моднi iсторiї
       з Оксаною Новицькою”.
14.00 Д/с “Сувора планета”.
14.30 “Щоденник для батькiв”.
15.00, 18.30, 21.00 “Служба 
       новин “Соцiальний пульс”.
15.15, 21.25 “Соцiальна 
       економiка”.
16.20, 0.00 Генiї вiд природи.
16.40 “Цивiлiзацiя Incognita”.
17.50 “Алло, адвокате!”
18.50, 22.40 “Економiчний
        пульс”.
19.00 У гостях у Д. Гордона. 
       Валентин Згурський.
20.00 Злочин столiття.
21.35 Перерваний полiт
        Гаррi Пауерса.
22.45 Правдивi iсторiї.
00.30 Х/ф “Солодкий
         трепет”. (3).

нтВ-Свiт
04.00 “НТВ вранцi”.
06.10 Їхнi вдачi.
07.05 Т/с “Рубльовка. Live”.
08.00, 11.00, 14.00, 
      17.00 Сьогоднi.
08.25 Олександр Журбiн. 
     Мелодiї на згадку.
09.05 Ти не повiриш!
10.00 “Справа темна”.
11.35 “До суду”.
12.35 Суд присяжних.
13.35, 16.35 Огляд. 
       Надзвичайна подiя.
14.30 “Суд присяжних.
        Остаточний вердикт”.
15.40 “Справа лiкарiв”.
17.35 “Прокурорська перевiрка”.
18.50 “Говоримо i показуємо”.
19.45 Т/с “Берегова охорона”.
21.45 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
22.10 Т/с “Iкорний барон”. 
           “Конкуренти”.
00.00 Т/с “Братство десанта”.

Enter-фiльм
05.45 М/ф.
09.10 Х/ф “Король Дроздовик”.
10.55 Х/ф “Приїжджа”.
12.35, 19.00 “Жарт за жартом”.
13.45, 20.10 Т/с “Циганки”.
15.35 Х/ф “Зимовий вечiр 
       у Гаграх”.
17.15 Т/с “Клон”.
22.10 Х/ф “Вам завдання”.
23.40 Х/ф “Три доби пiсля 
          безсмертя”.

Ут-1
06.05, 7.00, 8.00 Новини.
06.10, 7.05, 8.05 Спорт.
06.30 Доброго ранку, Україно!
06.45, 7.45, 8.20 Гiсть студiї.
07.20 Ера будiвництва.
07.30 Ера бiзнесу.
08.35 Ранковi поради.
08.45 Кориснi поради.
09.00, 21.00 Пiдсумки дня.
09.30, 16.00 Т/с “Таємниця
        старого мосту”.
10.30 Т/с “МонтеКрiсто”.
11.30 Свiтло.
12.00, 15.00, 18.20 Новини.
12.10, 18.55, 21.30
          Дiловий свiт.
12.30 Знак питання.
12.40 Шеф-кухар країни.
13.45 Т/с “Вiчний поклик”.
15.15 Дiловий свiт. 
     Агросектор.
15.30 Ближче до народу.
16.55 Х/ф “Тiнi 
      зникають опiвднi”.
18.40 Фiнансова перспектива.
19.20 Про головне.
19.40 Концертна програма
        “Нацiональнi колективи
         України Тарасовi 
        Шевченку”.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.40 Тенiс. Кубок 
       Федерацiї. Щоденник.
21.45 Українська пiсня.
22.25 Фестиваль пiснi
       в Коблево.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Пiдсумки.
23.15 Спорт.
23.25 На слуху.
23.45 Вiд першої особи.
00.00 Х/ф “Поразка
          iнженера Гарiна”.

канал “1+1”
06.05, 7.00, 8.00, 9.00, 
        19.30, 23.30 “ТСН”.
06.45, 7.10, 8.10 “Снiданок 
         з 1+1”.
08.05 “Економiчна правда”.
09.05, 17.10 Т/с “Асi”.
11.00, 12.00, 20.15, 21.15
        Т/с “Парфумерниця”.
12.55, 13.50 Т/с “Next-2”.
14.45 “Росiйськi сiмейнi
         драми”.
15.45 Т/с “Свати-3”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
22.15,4.30 “Сiм’я”.
23.45 Т/с “Касл”. (2).

інтер
05.30, 22.25 Т/с “Вулицi 
         розбитих лiхтарiв-13”.
06.15, 19.05 Т/с “Поки 

        станиця спить”.
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00,
     12.00, 18.00 Новини.
07.10, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок
       з Iнтером”.
09.10, 20.30 Т/с “Сильнiше
         за долю”.
11.05, 12.20 Д/с “Слiдство 
           вели...” з
          Л. Каневським”.
13.20 “Судовi справи”.
15.10 “Сiмейний суд”.
16.05 Т/с “Таємницi 
         слiдства-13”.
18.05 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
01.20 Т/с “Своя правда-2”.

ICTV
05.40 Свiтанок.
06.45, 16.45 Т/с “Лiтєйний, 4”.
08.45, 12.45 Факти.
09.15, 19.20 Надзвичайнi
          новини.
10.10, 13.00 Т/с “Прокурорська 
       перевiрка”.
13.55, 20.05 Т/с “Шеф”.
18.45 Факти. Вечiр.
22.50 Х/ф “Придорожнiй
        заклад”. (2).

СтБ
05.25 “Зiркове життя. 
        Найкоротшi шлюби”.
06.10, 15.55 “Усе буде 
        добре!”
07.50, 18.20 “Неймовiрна 
      правда про зiрок”.
09.35 Х/ф “Прощання”.
11.35, 20.05 “Слiдство 
        ведуть екстрасенси”.
12.35 “МастерШеф”.
18.00, 22.00 “Вiкна-новини”.
21.00 Х/ф “Пiзнє розкаяння”.
22.25 “Кохана, ми 
       вбиваємо дiтей”.
00.15 Х/ф “Смерть 
         шпигунам!”

новий канал
06.20, 6.55 Kids’ Time.
06.25, 13.10 М/с 
         “Черепашки-нiндзя”.
06.40, 13.35 М/с “Губка Боб”.
07.00, 7.35 Пiдйом.
08.00 Т/с “Щоденник 
        лiкаря Зайцевої”.
08.55, 17.10 Т/с “Не 
         родись вродлива”.
09.45, 16.15 Т/с “Татусевi
        доньки”.
15.20 Т/с “Друзi”.
18.00, 20.15 Т/с “Воронiни”.

19.00, 0.20 Репортер.
19.20 Абзац!
20.00 Т/с “Супер Макс”.
22.20 Х/ф “Невразливий”. (2).
00.30 Х/ф “Знайомство
       наослiп”.

тРк «Україна»
06.00 Т/с “Дорожнiй патруль”.
07.00, 9.00, 17.00, 19.00 Подiї.
07.30, 15.25 Щиросердне
         зiзнання.
08.00 Т/с “Подружжя”.
09.10, 12.50, 17.25, 22.30
          Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Горюнов”.
11.50 “Хай говорять”.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Сашка”.
19.20,4.35 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Горюнов”.
22.00 Подiї дня.
23.20 Т/с “Оса”. (2).
00.20 Т/с “Профiль 
           убивцi”. (2).

к1
06.30 “Top Shop”.
07.30, 16.00 Т/с “Хто 
       у домi господар”.
08.25 М/ф.
10.00 Х/ф “Три нiндзя: 
       удар у вiдповiдь”.
11.50 Т/с “Всi жiнки 
       вiдьми”.
13.30 Т/с “Дикий янгол”.
15.00, 19.10 “Орел i решка”.
17.20, 21.00 “Розсмiши
         комiка”.
18.15 “Звана вечеря”.
22.00 “Велика рiзниця”.
23.00 “ВусоЛапоХвiст”.
00.30 Т/с “Вiдчайдушнi 
      домогосподарки”. (2).

нтн
05.35 “Випадковий свiдок”.
06.35 Х/ф “Закляття 
     долини Змiй”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 “Кримiнальнi справи”.
09.55 “До суду”.
10.50 Т/с “Мовчазний 
       свiдок”.
11.45 Т/с “Детективи”.
12.50, 19.30 Т/с “Вулицi 
     розбитих лiхтарiв-10”.
14.50, 17.00 Т/с “Формула
      стихiї”.
16.45, 19.00, 21.40 “Свiдок”.
22.00 Т/с “Гаваї 5.0”. (2).
00.00 Т/с “CSI: Маямi”.
          (2 категорiя).

тет
06.00 Телепузики.
06.30 Малята-твiйнята.
07.20 М/с “Лалалупси”.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.20 М/с “Черепашки 
       мутанти нiндзя”.
09.20 Єралаш.
10.00 Країна У.
12.25 Т/с “Ксена 
      принцеса-воїн”.
14.10, 22.00 6 кадрiв.
15.05 Дайош молодьож!
16.05 Т/с “Дєтка”.
17.00, 20.00 Т/с “Кухня”.
17.55 Вiд пацанки до панянки.
19.05 Панянка-селянка.
21.00 Т/с “Вiсiмдесятi”. (2).
23.30 Т/с “Секс i мiсто”. (2).
00.30 Одна за всiх.

перший канал 
(Україна)

04.00, 7.00, 10.00, 13.00 
      Новини.
04.05, 7.15 “Олiмпiйський 
        ранок на Першому”.
07.50 “Доброго здоров’ячка!”
       з Г. Малаховим.
08.40 “Жити здорово!”
09.45, 13.55 “Iстина 
       десь поряд”.
10.15 “Контрольна закупiвля”.
10.45 “Модний вирок”.
12.00 Iншi новини.
12.20 “Зрозумiти. Пробачити”.
13.15 “Час обiдати!”
14.10 “Вони i ми”.
15.05 “У наш час”.
16.00 Вечiрнi новини.
16.40 “Наодинцi зi всiма”.
17.45 “Давай одружимося!”
19.00 “Час”.
19.30 “Хай говорять”.
20.35, 22.10 Т/с “Вiр менi”.
22.00 Нiчнi новини.
22.50 “Вечiрнiй Ургант”.
23.20 “Євгенiй Плющенко.
         Життя продовжується”.

Мега
06.00 Блокада. 
        Таємницi НКВС.
06.30, 16.30, 23.30 
       Загадки Всесвiту.
07.30, 12.30 Жертви природи.
08.30, 13.30 На межi 
     виживання.
09.30, 18.30 Шукачi.
10.30 Таємнi знаки.
11.30, 15.30 У пошуках 
         пригод.

14.30, 21.30 Смертельна
      зброя.
17.30 У пошуках iстини.
19.30 Дурман Всесвiту.
20.30 Д/ф “Маскарад”.
22.30 Неймовiрнi 
       Галапагоси.
00.30 Загадки планети.

РтР-планета
06.00 “Ранок Росiї”.
10.05, 16.10 Новини культури.
10.20 “Один в океанi”.
11.05 “Про найголовнiше”.
12.00, 15.00, 18.00 Вiстi.
12.25, 15.10, 17.40 Мiсцевий
      час. Вiстi Москва.
12.40 “Особливий випадок”.
13.25 Т/с “Господиня 
      моєї долi”.
14.10 “Жiноче щастя”.
15.25 Т/с “Таємницi
        iнституту 
        шляхетних дiвчат”.
16.20 Д/с “Палаци 
     Романових”.
16.55 “Aсademia”. 
    В. Кантор. “Хранитель 
    вищого змісту європейської
    культури, або Крiзь 
    катастрофи ХХ столiття”.
18.40 Т/с “Лiквiдацiя”.
19.30 “Прямий ефiр”.
20.30 Т/с “Двi зими i три лiта”.
22.10 Т/с “Таємницi слiдства”.
23.00 “Генiй росiйського 
      дзюдо. Спорт i розвiдка”.
23.50 “Гра в бiсер” 
         з I. Волгiним.

канал “2+2”
06.00 М/ф.
07.00 Х/ф “Антиснайпер: 
      пострiл з минулого”.
09.00, 18.30 “Новини 2+2”.
09.30 Х/ф “Шостий”.
11.05 Х/ф “Злий дух Ямбуя”.
12.50 “Брехня розуму”.
13.50 “Вулкани з космосу”.
14.50 “Автомобiлi в погонах”.
15.35 “Маестро
        спецоперацiй”.
16.20 “Винищувач ЯК-9”.
16.30 Т/с “Солдати-15”.
19.00 Т/с “Лiнiйний вiддiл”.
21.00 “ДжеДАI”.
21.20 Х/ф “Проповiдник 
     з кулеметом”. (2).
23.50 Х/ф “Ящiр-бой”. (2).

тонiс
06.00 “Таке спортивне 
     життя. Сергiй Бубка”.

06.30, 8.30, 15.00, 18.30, 
     21.00 “Служба новин
     “Соцiальний пульс”.
06.55, 18.50, 22.40 “Економiчний 
       пульс”.
07.00 “Ранкове еспресо”.
09.00 Злочин столiття.
10.00, 16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 Перерваний полiт 
      Гаррi Пауерса.
12.45 “Алло, адвокате!”
13.15 “Ронiн”.
14.00, 22.45 Правдивi iсторiї.
15.15, 21.25 “Соцiальна
         економiка”.
16.20, 0.00 Генiї вiд природи.
17.45 “Соцiальний статус: 
        ваша пенсiя”.
19.00 У гостях у Д. Гордона.
      Валентин Згурський.
20.00 Тварини на вiйнi.
21.35 Перерваний полiт 
       Гаррi Пауерса.
00.30 Х/ф “Тiло i душа-2”. (3).

нтВ-Свiт
04.00 “НТВ вранцi”.
06.10 “Дикий свiт.
      Експедицiя Тимофiя
       Баженова”.
07.05 Т/с “Рубльовка. Live”.
08.00, 11.00, 14.00, 
         17.00 Сьогоднi.
08.25 “Кулiнарний двобiй”.
09.30 “Диво технiки”.
10.05 Т/с “Вулицi
         розбитих лiхтарiв-9”.
11.35 “До суду”.
12.35 Суд присяжних.
13.35, 16.35 Огляд. 
        Надзвичайна подiя.
14.30 “Суд присяжних. 
        Остаточний вердикт”.
15.40 “Справа лiкарiв”.
17.35 “Прокурорська
          перевiрка”.
18.50 “Говоримо i показуємо”.
19.45 Т/с “Берегова охорона”.
21.45 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
22.10 Т/с “Iкорний барон”.
         “Козаки-розбiйники”.
00.00 Т/с “Братство десанта”.

Enter-фiльм
05.45 М/ф.
09.30 Х/ф “Добре сидимо”.
10.50 Х/ф “Красиво жити
      не заборониш”.
12.10, 19.00 “Жарт 
         за жартом”.
13.20, 20.10 Т/с “Циганки”.
15.20 Х/ф “Вперше 
        замiжня”.
17.05 Т/с “Клон”.
22.10 Х/ф “Чоловiчi тривоги”.
01.15 Х/ф “Зимовий вечiр 
         у Гаграх”.

ВіВтоРок, 4 лютого
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06.05, 7.00, 8.00 Новини.
06.10, 7.05, 8.05 Спорт.
06.30 Доброго ранку, Україно!
06.45, 7.45, 8.20 Гiсть студiї.
07.20 Тема дня.
07.30 Ера бiзнесу.
08.35 Ранковi поради.
08.45 Кориснi поради.
09.00, 21.00 Пiдсумки дня.
09.30 Уряд на зв’язку
        з громадянами.
10.00 Пряме включення 
   з Кабiнету мiнiстрiв України.
10.20 Т/с “МонтеКрiсто”.
11.20 Нехай Вам буде 
       кольорово!
12.00, 15.00, 18.20 Новини.
12.10, 18.55, 21.30 Дiловий
        свiт.
12.25 Д/ф “Той, хто
        повернувся”.
12.55 Як це?
13.30 Кордон держави.
13.45 Т/с “Вiчний поклик”.
15.15 Euronews.
15.20 Дiловий свiт. Агросектор.
15.40 “Таємницi успiху” 
        з Н. Городенською.
16.15 Крок до зiрок.
17.00 Х/ф “Тiнi 
        зникають опiвднi”.
18.40 Фiнансова перспектива.
19.20 Кубок свiту 
      з футболу-2014. 
      Щоденник ФIФА.
19.45 Концертна програма
   “Нацiональнi колективи 
   України Тарасовi Шевченку”.
20.50 Мегалот.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.40 Тенiс. Кубок 
       Федерацiї. Щоденник.
21.45 Фольк-music.
22.45 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00 Пiдсумки.
23.15 Спорт.
23.25 На слуху.
23.45 Вiд першої особи.
00.00 Х/ф “Поразка
       iнженера Гарiна”.

Канал “1+1”
06.05, 7.00, 8.00, 9.00, 
       19.30, 23.25 “ТСН”.
06.45, 7.10, 8.10 “Снiданок
         з 1+1”.
08.05 “Економiчна правда”.
09.05, 17.10 Т/с “Асi”.
10.55, 11.55, 20.15, 21.15 
        Т/с “Парфумерниця”.
12.50, 13.40 Т/с “Next-3”.
14.40 “Росiйськi сiмейнi
         драми”.

15.40 Т/с “Свати-3”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
22.20 “Iлюзiя безпеки”.
23.40 Т/с “Касл”. (2).

Інтер
05.30, 22.25 Т/с “Вулицi 
      розбитих лiхтарiв-13”.
06.15, 19.05 Т/с “Поки 
       станиця спить”.
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 
      9.00, 12.00, 18.00 Новини.
07.10, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок 
         з Iнтером”.
09.10, 20.30 Т/с “Сильнiше 
        за долю”.
11.05, 12.20 Д/с “Слiдство 
      вели...” з Л. Каневським”.
13.20 “Судовi справи”.
15.10 “Сiмейний суд”.
16.05 Т/с “Таємницi 
        слiдства-13”.
18.05 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
01.20 Т/с “Своя правда-2”.

ICTV
05.45 Свiтанок.
06.45, 16.40 Т/с “Лiтєйний, 4”.
08.45, 12.45 Факти.
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
         новини.
10.10, 13.00 Т/с “Прокурорська
          перевiрка”.
13.50, 20.05 Т/с “Шеф”.
18.45 Факти. Вечiр.
22.50 Х/ф “На гребенi 
        хвилi”. (2.

стБ
05.25, 15.55 “Усе буде добре!”
07.05, 18.20 “Неймовiрна 
        правда про зiрок”.
08.45 Х/ф “Любов 
         пiд наглядом”.
10.35 “Кохана,
         ми вбиваємо дiтей”.
12.20, 20.05 “Слiдство 
        ведуть екстрасенси”.
13.20 “МастерШеф”.
18.00, 22.00 “Вiкна-новини”.
21.00 Х/ф “Пiзнє розкаяння”.
22.25 “Хата на тата”.
00.15 Х/ф “Смерть шпигунам!”

Новий канал
06.20, 6.55 Kids’ Time.
06.25, 13.00 М/с “Черепашки-
          нiндзя”.
06.40, 13.25 М/с “Губка Боб”.
07.00, 7.35 Пiдйом.

08.00 Т/с “Щоденник 
       лiкаря Зайцевої”.
08.55, 17.10 Т/с “Не 
         родись вродлива”.
9.45 Т/с “Щасливi разом”.
15.15 Т/с “Друзi”.
16.10 Т/с “Татусевi доньки”.
18.00, 20.15 Т/с “Воронiни”.
19.00, 0.05 Репортер.
19.20 Абзац!
20.00 Т/с “Супер Макс”.
22.20 Х/ф “Знайомство
         наослiп”.
00.15 Х/ф “9 ярдiв”. (2).

трК «Україна»
06.00 Т/с “Дорожнiй патруль”.
07.00, 9.00, 17.00, 19.00 Подiї.
07.30, 15.25 Щиросердне
         зiзнання.
08.00 Т/с “Подружжя”.
09.10, 12.50, 17.25, 22.30
        Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Горюнов”.
11.50,4.25 “Хай говорять”.
16.00,3.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Сашка”.
19.20 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Горюнов”.
22.00 Подiї дня.
23.20 Т/с “Оса”. (2).
00.20 Т/с “Профiль убивцi”. (2).

К1
06.30 “Top Shop”.
07.30, 16.00 Т/с “Хто у
         домi господар”.
08.25 М/ф.
10.00 Т/с “Всi жiнки 
          вiдьми”.
13.30 Т/с “Дикий янгол”.
15.00, 19.10 “Орел i решка”.
17.20, 21.00 “Розсмiши
           комiка”.
18.15 “Звана вечеря”.
22.00 “Велика рiзниця”.
23.00 “ВусоЛапоХвiст”.
00.30 Т/с “Вiдчайдушнi 
        домогосподарки”. (2).

НтН
06.05 Х/ф “Секретний
         фарватер”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 “Кримiнальнi справи”.
09.55 “До суду”.
10.50 “Випадковий свiдок”.
11.55 Т/с “Детективи”.
13.00 Т/с “Бухта 
       зниклих дайверiв”.
14.50, 17.00 Т/с “Формула
           стихiї”.

16.45, 19.00, 21.40 “Свiдок”.
19.30 Т/с “Вулицi розбитих
        лiхтарiв-10”.
22.00 Т/с “Гаваї 5.0”. (2).
00.00 Т/с “CSI: Маямi”. (2).

тет
06.00 Телепузики.
06.30 Малята-твiйнята.
07.20 М/с “Лалалупси”.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.20 М/с “Черепашки 
      мутанти нiндзя”.
09.20 Єралаш.
10.00 Одна за всiх.
12.25 Т/с “Ксена 
        принцеса-воїн”.
14.10, 22.00 6 кадрiв.
15.05 Дайош молодьож!
16.05 Т/с “Дєтка”.
17.00, 20.00 Т/с “Кухня”.
17.55 Вiд пацанки до панянки.
19.05 Панянка-селянка.
21.00 Т/с “Вiсiмдесятi”. (2).
23.30 Т/с “Секс i мiсто”. (2).

Перший канал 
(Україна)

04.00, 7.00, 10.00, 13.00 
        Новини.
04.05, 7.15 “Олiмпiйський 
        ранок на Першому”.
07.50 “Доброго здоров’ячка!” 
        з Г. Малаховим.
08.40 “Жити здорово!”
09.45, 13.55 “Iстина десь
          поряд”.
10.15 “Контрольна закупiвля”.
10.45 “Модний вирок”.
12.00 Iншi новини.
12.20 “Зрозумiти. Пробачити”.
13.15 “Час обiдати!”
14.10 “Вони i ми”.
15.05 “У наш час”.
16.00 Вечiрнi новини.
16.40 “Наодинцi зi всiма”.
17.45 “Давай одружимося!”
19.00 “Час”.
19.30 “Хай говорять”.
20.35, 22.10 Т/с “Вiр менi”.
22.00 Нiчнi новини.
22.50 “Вечiрнiй Ургант”.
23.20 “Полiтика”.

Мега
06.00 Д/ф “Маскарад”.
06.30, 23.30 Загадки Всесвiту.
07.30, 12.30 Жертви природи.
08.30, 13.30 На меж
         i виживання.
09.30, 18.30 Шукачi.

10.30 Таємнi знаки.
11.30, 15.30 У пошуках пригод.
14.30, 21.30 Смертельна
         зброя.
16.30 Штурм свiдомостi. 
       Кров нащадкiв.
17.30 У пошуках iстини.
19.30 45 секунд до вiчностi.
20.30 Д/ф “Ейтiнгон: 
         таємний роман”.
22.30 Неймовiрнi Галапагоси.
00.30 Покер. The Big Game.

ртр-Планета
06.00 “Ранок Росiї”.
10.05, 16.10 Новини культури.
10.20 “Куди йде пам’ять?”
11.05 “Про найголовнiше”.
12.00, 15.00, 18.00 Вiстi.
12.25, 15.10, 17.40 Мiсцевий 
       час. Вiстi Москва.
12.40 “Особливий випадок”.
13.25 Т/с “Господиня
          моєї долi”.
14.10 “Жiноче щастя”.
15.25 Т/с “Таємницi iнституту
        шляхетних дiвчат”.
16.20 Д/с “Палаци Романових”.
16.50 “Academia”. Симон 
        Шноль. “Бiологiчний 
       годинник”.
18.40 Т/с “Лiквiдацiя”.
19.30 “Прямий ефiр”.
20.30 Т/с “Двi зими i три лiта”.
22.10 Т/с “Таємницi слiдства”.
23.00 “Великi комбiнатори”.
23.50 “Сатi. Ненудна класика...” 
     з С. Лейферкусом i 
       Д. Кирнарською.

Канал “2+2”
06.00 М/ф.
07.00, 16.30 Т/с “Солдати-15”.
09.00, 18.30 “Новини 2+2”.
09.30 Х/ф “Не ставте 
        дiдьку капкани”.
11.00 Х/ф “Мiй бойовий 
        розрахунок”.
12.50 “Раби прибульцiв”.
13.50 “Смертельний космос”.
14.50 “Автомобiлi в погонах”.
15.35 “Особливе доручення”.
16.20 “Легка самохiдна
         установка”.
19.00 Т/с “Лiнiйний вiддiл”.
21.00 “ДжеДАI”.
21.20 Х/ф “Найманцi”. (2).
23.20 Х/ф “Снiговий звiр”. (2).

тонiс
06.00 “Таке спортивне життя.
         Вадим Гутцайт”.

06.30, 8.30, 15.00, 18.30, 21.00 
      “Служба новин 
      “Соцiальний пульс”.
06.55, 18.50, 22.40 
       “Економiчний пульс”.
07.00 “Ранкове еспресо”.
09.00 Тварини на вiйнi.
10.00, 16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 Перерваний полiт 
         Гаррi Пауерса.
12.45 “Соцiальний статус: 
        ваша пенсiя”.
13.25 “Цивiлiзацiя Incognita”.
14.00, 22.45 Правдивi iсторiї.
15.15, 21.25 “Соцiальна 
        економiка”.
16.20, 0.00 Генiї вiд природи.
17.50 “Алло, адвокате!”
19.00 У гостях у Д. Гордона. 
      Валентин Згурський.
20.00 Вiчний вогонь слави.
21.35 Приречений “Боїнг”.
00.30 Х/ф “Фiлософiя будуару
         Маркiза де Сада”. (3).

НтВ-свiт
04.00 “НТВ вранцi”.
06.10 Їхнi вдачi.
07.05 Т/с “Рубльовка. 
      Live”. “Стриптизер”.
08.00, 11.00, 14.00, 
      17.00 Сьогоднi.
08.25 Квартирне питання.
09.30 “Поїдемо, поїмо!”
10.05 Т/с “Вулицi
       розбитих лiхтарiв-9”.
11.35 “До суду”.
12.35 Суд присяжних.
13.35, 16.35 Огляд. 
        Надзвичайна подiя.
14.30 “Суд присяжних.
           Остаточний вердикт”.
15.40 “Справа лiкарiв”.
17.35 “Прокурорська перевiрка”.
18.50 “Говоримо i показуємо”.
19.45 Т/с “Берегова охорона”.
21.45 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
22.10 Т/с “Iкорний барон”.
        “Просто бiзнес”.
00.00 Т/с “Братство десанта”.

Enter-фiльм
05.45 М/ф.
10.05 Х/ф “Приватне життя
         директора”.
12.35, 18.40 “Жарт за жартом”.
13.45 Т/с “Циганки”.
15.40 Х/ф “Красиво жити 
         не заборониш”.
17.00 Т/с “Клон”.
19.50 Т/с “Двi долi”.
21.40 Х/ф “Без 
         термiну давностi”.
23.25 Х/ф “Стамбульський
         транзит”.

Ут-1
06.05, 7.00, 8.00 Новини.
06.10, 7.05, 8.05 Спорт.
06.30 Доброго ранку, Україно!
06.45, 7.45, 8.20 Гiсть студiї.
07.20 Ера будiвництва.
07.30 Ера бiзнесу.
08.35 Ранковi поради.
08.45 Кориснi поради.
09.00, 21.00 Пiдсумки дня.
09.30, 15.25 Т/с “Таємниця
       старого мосту”.
10.35 Т/с “МонтеКрiсто”.
11.35 Книга.ua.
12.00, 15.00, 18.20 Новини.
12.10, 17.45, 21.30 Дiловий
         свiт.
12.25 Українська пiсня.
13.20 Український акцент.
13.40 Т/с “Вiчний поклик”.
15.10 Дiловий свiт. 
         Агросектор.
16.20 Х/ф “Тiнi
         зникають опiвднi”.
18.00 Фiнансова перспектива.
18.30 Олiмпiйськi iгри. Фiгурне
  катання (команднi змагання).
21.40 Тенiс. Кубок Федерацiї.
        Щоденник.
21.45 “Надвечiр’я”.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Пiдсумки.
23.15 Спорт.
23.25 На слуху.
23.45 Вiд першої особи.
00.00 Х/ф “Поразка 
         iнженера Гарiна”.

Канал “1+1”
06.05, 7.00, 8.00, 9.00, 
       19.30, 23.20 “ТСН”.
06.45, 7.10, 8.10 “Снiданок
          з 1+1”.
08.05 “Економiчна правда”.
09.05, 17.10 Т/с “Асi”.
10.50, 11.50, 20.15, 21.15 Т/с
       “Парфумерниця”.
12.45, 13.45 Т/с “Next-3”.
14.45 “Росiйськi сiмейнi 
        драми”.
15.45 Т/с “Свати-3”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
22.15 “Територiя обману”.
23.35 Т/с “Касл”. (2).

Інтер
05.30, 22.25 Т/с “Вулицi 
        розбитих лiхтарiв-13”.
06.15, 19.05 Т/с “Поки станиця
       спить”.
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00,
       12.00, 18.00 Новини.
07.10, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок 
        з Iнтером”.

09.10, 20.30 Т/с “Сильнiше 
         за долю”.
11.05, 12.20 Д/с “Слiдство 
     вели...” з Л. Каневським”.
13.20 “Судовi справи”.
15.10 “Сiмейний суд”.
16.05 Т/с “Таємницi 
         слiдства-13”.
18.05 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
01.20 Т/с “Своя правда-2”.

ICTV
05.40 Свiтанок.
06.40, 16.45 Т/с “Лiтєйний, 4”.
08.45, 12.45 Факти.
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
        новини.
10.10, 13.00 Т/с “Прокурорська
       перевiрка”.
13.55 Т/с “Шеф”.
18.45 Факти. Вечiр.
20.05 Т/с “Чужий район”.
22.50 Х/ф “Затяжний
        пострiл”. (2).
00.45 Х/ф “На гребенi 
        хвилi”. (2).

стБ
05.35 “Зiркове життя. 
       Випробування смертю”.
06.20, 15.55 “Усе буде добре!”
08.00, 18.20 “Неймовiрна 
         правда про зiрок”.
09.45 Х/ф “Дiм на узбiччi”.
11.45, 20.05 “Слiдство 
         ведуть екстрасенси”.
12.45 “МастерШеф”.
18.00, 22.00 “Вiкна-новини”.
21.00 Х/ф “Пiзнє розкаяння”.
22.25 “Зiркове життя.
       Народженi в чужому тiлi”.
23.25 “Зiркове життя. 
   Тiло як iнтимний щоденник”.
00.20 Х/ф “Смерть шпигунам!”

Новий канал
06.20, 6.55 Kids’ Time.
06.25, 13.15 М/с “Черепашки-
        нiндзя”.
06.40, 13.35 М/с “Губка Боб”.
07.00, 7.35 Пiдйом.
08.00 Т/с “Щоденник 
        лiкаря Зайцевої”.
08.55, 17.10 Т/с “Не 
         родись вродлива”.
09.45, 16.10 Т/с “Татусевi 
        доньки”.
15.20 Т/с “Друзi”.
18.00, 20.15 Т/с “Воронiни”.
19.00, 0.10 Репортер.

19.20 Абзац!
20.00 Т/с “Супер Макс”.
22.20 Х/ф “9 ярдiв”. (2).
00.20 Х/ф “9 ярдiв-2”. (2).

трК «Україна»
06.00 Т/с “Дорожнiй патруль”.
07.00, 9.00, 17.00, 19.00 Подiї.
07.30, 15.25 Щиросердне
          зiзнання.
08.00 Т/с “Подружжя”.
09.10, 12.50, 17.25, 22.30 
        Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Горюнов”.
11.50 “Хай говорять”.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Сашка”.
19.20 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Горюнов”.
22.00 Подiї дня.
23.20 Т/с “Оса”. (2).
00.20 Т/с “Профiль 
          убивцi”. (2).

К1
06.30 “Top Shop”.
07.30, 16.00 Т/с “Хто у
        домi господар”.
08.25 М/ф.
10.00 Т/с “Всi жiнки  вiдьми”.
13.30 Т/с “Дикий янгол”.
15.00, 19.10 “Орел i решка”.
17.20, 21.00 “Розсмiши 
       комiка”.
18.15 “Звана вечеря”.
22.00 “Велика рiзниця”.
23.00 “ВусоЛапоХвiст”.
00.30 Т/с “Вiдчайдушнi 
        домогосподарки”. (2).

НтН
05.55 Х/ф “Секретний 
       фарватер”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 “Кримiнальнi справи”.
09.55 “До суду”.
10.50 “Випадковий свiдок”.
11.55 Т/с “Детективи”.
13.00 Т/с “Бухта
         зниклих дайверiв”.
14.50, 17.00 Т/с “Формула
          стихiї”.
16.45, 19.00, 21.40 “Свiдок”.
19.30 Т/с “Вулицi 
          розбитих лiхтарiв-10”.
22.00 Т/с “Гаваї 5.0”. (2).
00.00 Т/с “CSI: Маямi”. (2).

тет
06.00 Телепузики.
06.30 Малята-твiйнята.

07.20 М/с “Лалалупси”.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.20 М/с “Черепашки
         мутанти нiндзя”.
09.20 Єралаш.
10.00 Країна У.
12.25 Т/с “Ксена 
           принцеса-воїн”.
14.10, 22.00 6 кадрiв.
15.05 Дайош молодьож!
16.05 Т/с “Дєтка”.
17.00, 20.00 Т/с “Кухня”.
17.55 Вiд пацанки до панянки.
19.05 Панянка-селянка.
21.00 Т/с “Вiсiмдесятi”. (2).
23.30 Т/с “Секс i мiсто”. (2).

Перший канал 
(Україна)

04.00, 7.00, 10.00, 13.00 
       Новини.
04.05, 7.15 “Олiмпiйський 
         ранок на Першому”.
07.50 “Доброго здоров’ячка!”
        з Г. Малаховим.
08.40 “Жити здорово!”
09.45, 13.55 “Iстина десь
        поряд”.
10.15 “Контрольна закупiвля”.
10.45 “Модний вирок”.
12.00 Iншi новини.
12.20 “Зрозумiти. Пробачити”.
13.15 “Час обiдати!”
14.10 “Вони i ми”.
15.05 “У наш час”.
16.00 Вечiрнi новини.
16.40 “Наодинцi зi всiма”.
17.45 “Давай одружимося!”
19.00 “Час”.
19.30 “Хай говорять”.
20.35, 22.10 Т/с “Вiр менi”.
22.00 Нiчнi новини.
22.50 “Вечiрнiй Ургант”.
23.20 “Сочi. Мiж минулим
         i майбутнiм”.

Мега
06.00 Д/ф “Таємниця 
         золота Колчака”.
06.30, 19.30, 23.30 
      Загадки Всесвiту.
07.30, 12.30 Жертви природи.
08.30, 13.30 На межi 
        виживання.
09.30, 18.30 Шукачi.
10.30 Таємнi знаки.
11.30, 15.30 У пошуках 
        пригод.
14.30, 21.30 Смертельна
         зброя.
16.30 Дурман Всесвiту.

17.30 У пошуках iстини.
20.30 Д/ф “Полювання
         на “Осу”.
22.30 Неймовiрнi Галапагоси.
00.30 Загадки планети.

ртр-Планета
06.00 “Ранок Росiї”.
10.05, 16.10 Новини культури.
10.20 “Два залпи по 
       конструктору. 
      Драма “Катюшi”.
11.05 “Про найголовнiше”.
12.00, 15.00, 18.00, 20.25 Вiстi.
12.25, 15.10, 17.40 
    Мiсцевий час. Вiстi Москва.
12.40 “Особливий випадок”.
13.25 Т/с “Господиня
      моєї долi”.
14.10 “Жiноче щастя”.
15.25 Т/с “Таємницi iнституту
        шляхетних дiвчат”.
16.20 Д/с “Палаци Романових”.
       “Цiна волi”.
16.55 “Academia”. Симон
        Шноль. “Бiологiчний 
         годинник”.
18.40 Т/с “Лiквiдацiя”.
19.30 “Прямий ефiр”.
20.45 Т/с “Двi зими i три лiта”.
22.20 Т/с “Таємницi слiдства”.
23.10 “Золотi мами”.
00.00 “Сергiй 
      Прокудин-Горський.
       Росiя в кольорi”.

Канал “2+2”
06.00 М/ф.
07.00, 16.30 Т/с “Солдати-15”.
09.00, 18.30 “Новини 2+2”.
09.30 Х/ф “У небi нiчнi вiдьми”.
11.05 Х/ф “Особистої 
        безпеки не гарантую”.
12.50 “Зорянi дверi”.
13.50 “За законом зiрок”.
14.50 “Автомобiлi в погонах”.
15.35 “Щит i меч майора 
         Зорича”.
16.20 “Лiнiйнi кораблi”.
19.00 Т/с “Лiнiйний вiддiл”.
21.00 “ДжеДАI”.
21.20 Х/ф “Розвiдка боєм”. (2).
23.20 Х/ф “Полювання 
        на динозавра”. (2).

тонiс
06.00 “Таке спортивне
         життя. Яна Клочкова”.
06.30, 8.30, 15.00, 18.30, 21.00
     “Служба новин
       “Соцiальний пульс”.

06.55, 18.50, 22.40 “Економiчний
      пульс”.
07.00 “Ранкове еспресо”.
09.00 Вiчний вогонь слави.
10.00, 16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 Приречений “Боїнг”.
12.45 “Алло, адвокате!”
13.15 “Україна-Європа: 
      маятник Фуко”.
14.00, 22.45 Правдивi iсторiї.
15.15, 21.25 “Соцiальна
       економiка”.
16.20, 0.00 Генiї вiд природи.
17.45 “Соцiальний статус: 
       вашi права i пiльги”.
19.00 У гостях у 
    Д. Гордона. Олег Газманов.
20.00 Великий блеф 
       Йосипа Сталiна.
21.35 Я живий i прагну кровi. 
       Че Гевара.
00.30 Х/ф “Скандал”. (3).

НтВ-свiт
04.00 “НТВ вранцi”.
06.10 “Дикий свiт. 
         Експедицiя Тимофiя 
        Баженова”.
07.05 Т/с “Рубльовка. 
         Live”. “Донечка”.
08.00, 11.00, 14.00, 
         17.00 Сьогоднi.
08.25 Дачна вiдповiдь.
09.30 “Медичнi таємницi”.
10.05 Т/с “Вулицi
          розбитих лiхтарiв-9”.
11.35 “До суду”.
12.35 Суд присяжних.
13.35, 16.35 Огляд. 
          Надзвичайна подiя.
14.30 “Суд присяжних.
        Остаточний вердикт”.
15.40 “Справа лiкарiв”.
17.35 “Прокурорська
            перевiрка”.
18.50 “Говоримо
          i показуємо”.
19.45 Т/с “Берегова охорона”.
21.45 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
22.10 Т/с “Iкорний барон”.
00.00 Т/с “Братство десанта”.

Enter-фiльм
05.45 М/ф.
09.40 Х/ф “Безневиннi
         створiння”.
11.10 Х/ф “Добре сидимо”.
12.30, 18.40 “Жарт за
         жартом”.
13.40, 19.50 Т/с “Двi долi”.
15.25 Х/ф “Не зiйшлися 
        характерами”.
16.50 Т/с “Клон”.
21.45 Х/ф “Вiсiм днiв надiї”.
23.15 Х/ф “Злодiї в законi”.

четВер, 6 лютого
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Це важливо ●

Служба 101 ●

Шкільний меридіан ●

Стефанія РОМАНИШИН, 
педагог-організатор 

Ігровицької ЗОШ І-ІІ ст.
 
Холодної зимової ночі, рівно 
опівночі, коли годинник по-
каже дванадцяту, до нас 
приходить Новий рік — одне 
з найзагадковіших свят. І не 
тільки тому, що його святку-
вання пов’язане зі світом 
добрих казок і магії, а ще й 
тому, що це, мабуть, єдина 
знаменна подія, яка протя-
гом століть одночасно від-
значається людьми у всіх 
країнах і на всіх континен-
тах.  

У різних народів склались свої 
традиції зустрічі Нового року. Од-
нак, незважаючи на етно-
національні і сучасні культурні 
розходження у святкуванні Ново-
го року, є в цього свята атрибути, 
без яких не обходиться жоден 
Новий рік — це Дід Мороз, якого 
кожен народ називає по-своєму, 
подарунки, святкова ялинка та 
очікування дива.

Це яскраве й веселе свято, яке 
починає відлік року, люблять і до-
рослі, і діти. Але особливо цього 
свята чекають учні, бо завжди на 
це свято вони готують новорічні 
дійства, бали-маскаради, які по-
справжньому навіюють казкову 

атмосферу. Завітало це свято і в 
Ігровицьку школу. В новорічному 
дійстві взяли участь учні 5-9 кла-
сів. Діти підготували дві гарні інс-
ценізації. Учні 5-6 класів готува-
лися до свята під керівництвом 
класних керівників Наталії Григо-
рівни Хитрак та Оксани Федорів-
ни Горбатюк, учні 7- 9 класів — 
Лесі Теодозіївни Павлик і Галини 
Володимирівни Митохір. Під час 
святкового дійства учні перевті-
лилися у персонажів різних казок. 
Роль Діда Мороза виконав учень 
6 класу Дмитро Чумак, Снігуронь-
ки — учениця 5 класу Галина Мо-
крицька, у ролі Нового року ви-
ступив учень 5 класу Данило Дан-
чак, Королевою була учениця 6 
класу Тетяна Франківська, 
Чарівниця-ніч — учениця 6 класу 
Анастасія Мізьолик. Усім дуже 
сподобалася сучасна Баба Яга, 
роль якої виконав учень 6 класу 
Валентин Степанов, а також роз-
бійники і Кощій Безмертний — 
учень 6 класу Роман Пержило, 
Лісовик — учень 6 класу Олег Ата-
манчук, Водяник — учень 5 класу 
Дмитро Литвин, роль Доктора Ай-
болить зіграв учень 6 класу Ігор 
Залецький, роль Мальвіни — уче-
ниця 5 класу Наталя Ометинська, 
роль Ангела дісталася 
п’ятикласнику Олегу Дмитриши-
ну. Ведучими були Михайло Ко-
вальчук (5 клас) і Віталій Легета 

(6 клас). П’ятикласниця Тетяна 
Гук виконала роль Казки. Серед 
старших учасників всім припали 
до душі образи коваля Вакули, 
яку виконав учень 9 класу Роман 
Загалюк, і Оксани, роль якої ви-
конала учениця 8 класу Уляна 
Луцко. Чорта у цій інсценізації зо-
бразив Роман Мізьолик (8 клас), 
Козака — Володимир Філатов (9 
клас), Кумів — учні 8 класу Юрій 
Шуль і Богдан Чумак. Роль прин-
цеси Мілісенти виконала учениця 
7 класу Тетяна Бартків, роль Ко-
ролеви — Катерина Литвин (8 
клас), Королеви-Мачухи Ірина 
Бурмака (9 клас), Принцеси Ама-
лії — Наталія Гвоздик (9 клас), 
Доктора Міцеліуса — Богдан Чу-
мак (8 клас), Медсестри — Марія 
Ковальчук (9 клас), учениця 9 кла-
су Вікторія Пачковська виконала 
роль Служниці, Феями Щастя і 
Печалі стали учениці 7 класу Ма-
рія Трач та Анастасія Трач, а 
учень 7 класу Михайло Романечко 
виконав роль Лісничого, Олег Бо-
ївка (7 клас) — Двірника, Перехо-
жого зіграв на сцені Ігор Соловей 
(7 клас), Білосніжку — учениця 8 
класу Вікторія Біловус. Присутні 
на святі мали можливість порину-
ти у неповторний світ дитинства, 
зміцнити віру в те, що все най-
краще попереду, що в Новому 
році на нас чекає багато приєм-
них сюрпризів і нових відкриттів.

У Новий рік — разом
Учасники новорічного дійства в Ігровицькій ЗОШ І-ІІ ступенів.

Павло БРИНИХ.

Новий Митний кодекс ви-
правдовує сподівання: іде-
ологія, що закладена в до-
кументі, дозволяє набли-
зити національні стандарти 
митних процедур до євро-
пейських. Кодекс дозволив 
реалізувати багато проек-
тів, які поліпшують умови 
ведення бізнесу в країні, а 
це один з пріоритетів ді-
яльності уряду. І тут за ко-
роткий термін досягнуто 
вагомі результати.

“Ми знизили ставки податку 
на прибуток підприємств, за-
провадили єдиний соціальний 
внесок, зменшили загальну 
кількість податків і зборів, 
спростили процедуру адміні-
стрування податків, створили 
сервісні центри податкової 
служби”, — зазначив Віктор 
Янукович, виступаючи на пле-
нарному засіданні Ради вітчиз-
няних та іноземних інвесторів. 
Він нагадав, що, спираючись на 
передовий європейський до-
свід, в Україні об’єднано  митну 
і податкову служби в Міністер-
ство доходів і зборів. За слова-
ми президента, це дозволяє 
створити єдину базу даних і 
чітку систему контролю з мо-
менту ввезення товару до мо-
менту його реалізації на вну-
трішньому ринку, повідомляє 
“Комсомольская правда в Укра-
ине”.

Ефективна робота митниці 
вкрай важлива для забезпечен-
ня конкурентоспроможності ві-
тчизняних виробників на євро-
пейському ринку. І в цьому пла-
ні зроблено вже багато. Після 
прийняття Митного кодексу 
скоротився час проходження 
вантажів. А кількість оглядів 

знизилася в рази: якщо раніше 
оглядалися більше  ніж 75% 
вантажів, то зараз — 4% (при 
середньому показникові в Єв-
ропі — 5%). Впроваджено сис-
тему електронного декларуван-
ня, що дозволило мінімізувати 
корупційні ризики, заощадити 
час і гроші бізнесові.

Міндоходів затвердив меха-
нізм надання статусу уповнова-
женого економічного операто-
ра. Щоб отримати  цей статус, 
підприємство має здійснювати 
зовнішньоекономічну діяльність 
упродовж не менше трьох років, 
відповідати вимогам у питаннях 
звітності, платоспроможності та 
стандартів безпеки. Статус до-
зволить підприємствам автома-
тично надавати митницям заяв-
лену митну вартість при мініму-
мі документів, надасть право 
без участі митниці розміщувати 
на складах товар, вивантажува-
ти його і знімати пломби. Це 
важливо і для підприємств на-
шого регіону.

Удосконалюються також ме-
ханізми боротьби з порушника-
ми. У Міндоходів цілодобово 
діє моніторинговий центр для 
боротьби з тіньовим сектором 
економіки. “Цей інструмент був 
створений для аналітичного та 
інформаційного супроводу про-
цесів детінізації, а також для 
оперативного управління ризи-
ками діяльності міністерства та 
ліквідації передумов для коруп-
ційних дій”, — повідомили у ві-
домстві.

Новостворений центр обро-
бляє дані податкових звітів та 
декларацій, документів зовніш-
ньоекономічної діяльності, ін-
ших джерел, а також веде віде-
оспостереження за центрами 
обслуговування платників по-
датків та митними пунктами 
пропуску, пише Дело.uа.

Зміни в законодавстві —  
до позитиву в економіці

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ. 
Фото автора.

24 січня Тернопільський ра-
йонний відділ управління 
Державної служби з надзви-
чайних ситуацій України під-
вів підсумки діяльності за 
2014 рік. За словами началь-
ника Тернопільського РВ 
управління ДСНС України 
Юрія Ткачика, торік на тери-
торії Тернопільського району 
виявлено та знешкоджено  
135 вибухонебезпечних пред-
метів, що на 62 % більше, ніж 
у 2012 році. 

За сигналом “Тривога” пожежно-
рятувальним підрозділом здійсне-
но 168 виїздів. Із них 60 виїздів на 
гасіння пожеж та 27 — для запобі-
гання нещасним випадкам та на-
дання допомоги населенню, під 
час яких врятовано 25 людей, із 
них одна дитина, 15 будівель та 
матеріальних цінностей на суму 
понад 1 млн. гривень. 

Окрім цього, рятувальники бра-
ли участь у ліквідації надзвичайної 
ситуації, пов’язаної зі сніговими 
заметами впродовж березня 2013 
року.

 — Це стало серйозним випро-
буванням стійкості особового скла-
ду нашого підрозділу, — розпові-
дає Юрій Ткачик. — З метою на-
дання допомоги людям, які потра-

пили у снігові 
пастки, здійсне-
но ряд виїздів, 
під час яких вря-
товано понад 30 
людей, звільне-
но із заметів 
більше 30 лег-
кових, 7 вантаж-
них автомобілів 
та автобус. Та-
кож проводи-
лась доставка 
працівників ме-
дичної допомо-
ги до постраж-
далих у населе-
них пунктах ра-
йону, шляхи до 
яких були за-
блоковані сніго-
вими заметами. 

В п р о д о в ж 
2013 року Тер-
нопільським РВ 
у п р а в л і н н я 
ДСНС України 
проведено пе-
ревірку джерел 
протипожежно-
го водопоста-
чання. Найбіль-
ше занепокоєн-
ня викликали 
водонапірні вежі. Зі 122 наявних 
веж 80 не забезпечені гайками 
для забору води пожежними ав-
томобілями, що ускладнює без-

перебійну подачу води до місця 
пожежі. Також проведено уточ-
нення стану підготовки снігозби-
ральної та іншої техніки філії 
“Тернопільський райавтодор” до 

дій під час складних погодних 
умов. Зараз у дорожній службі 
Тернопільського району є 12 оди-
ниць снігозбиральної техніки, з 
яких лише 10 готові до викорис-

тання за призначенням. Потреба 
в піску становить 1800 метрів ку-
бічних (у наявності лише 1600 
метрів кубічних) та технічної солі 
280 тонн (у наявності лише 134 
тонни). 

З метою попередження пожеж 
та загибелі людей на території 
Тернопільського району протягом 
2013 року проводилися навчання 
населення правилам пожежної 
безпеки в побуті, здійснено пере-
вірку будівель та споруд щодо 
дотримання вимог пожежної, тех-
ногенної безпеки та цивільного 
захисту.

— Незважаючи на недостатнє 
фінансування, можна константу-
вати техногенну і природну без-
пеку в Тернопільсьокму районі, 
— зазначає Юрій Ткачик. — У 2014 
році наш підрозділ зобов’язаний 
запобігти загрозам виникнення 
надзвичайних ситуацій, посприя-
ти ліквідації та мінімізації їх на-
слідків, провести ряд рятувальних 
та інших невідкладних робіт у зо-
нах виникнення надзвичайних си-
туацій різноманітного характеру. 
Плануємо здійснити моніторинг 
природно-техногенної безпеки, 
виникнення надзвичайних ситуа-
цій, організувати якісну підготов-
ку сил і засобів до дій за призна-
ченням. Також хочемо завершити 
проведення технічної інвентари-
зації захисних спорудна на тери-
торії Тернопільського району.

За сигналом “тривога”

До учасників заходу звертається голова комісії з питань техногенно-екологічної 
безпеки та надзвичайних ситуацій, перший заступник голови Тернопільської РДА 

Анатолій Жейнов. Поруч (зліва направо) сидять: перший заступник начальника 
управління ДСНС України в Тернопільській області Віктор Маслей та начальник 

Тернопільського РВ управління ДСНС України Юрій Ткачик. 

Тернопільська міжрайонна виконавча дирекція Фонду соці-
ального страхування з тимчасової втрати працездатності по-
відомляє, що в дирекції є пільгові путівки на 1 квартал 2014 року на 
курорти  Криму, Одеси, Закарпаття, Трускавця, Моршина, Медобо-
ри за всіма профілями захворювання (органів дихання, нервової 
системи та хребта, статевих органів, органів травлення, органів зо-
ру, органів опори та руху, урологічних захворювань, системи крово-
обігу) для лікування та оздоровлення працівників та членів їх сімей 
для підприємств та установ різних форм власності. Вартість допла-
ти — 20%;10% (1100-1300 грн. від повної вартості 5500-6500 грн.). 
Звертатись за адресою: м. Тернопіль, вул. Медова, 2; каб. № 7 та  
за тел. 52-78-53,  52-91-12. Також повідомляємо про необхідність 
подання заявок на наступні квартали 2014 року.

Оголошення ●
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ÖÅÐÊÎÂÍÈÉ ÊÀËÅÍÄÀÐ

 1 Ñð. Ì÷. Âîí³ôàò³ÿ.

Íîâèé ð³ê (çà í. ñò.)

 2 ×ò. Ñùì÷. ²ãíàò³ÿ, ñâò. Äàíè¿ëà

 3 Ïò. Ìö. Þë³ÿí³¿, ñâò. Ïåòðà

 4 Ñá. Âìö. Àíàñòàñ³¿

 5 Íä. 28-ìà. 10 ì÷÷. Êðèòñüêèõ

 6 Ïí. Íàâå÷³ð’ÿ Ð.Õ., ïðìö. ªâãåí³¿

 7 Âò. Ð²ÇÄÂÎ ÕÐÈÑÒÎÂÅ

 8 Ñð. Ñîáîð Ïðåñâÿòî¿ Áîãîðîäèö³

 9 ×ò. Ïðøì÷. àðõ³äèÿêîíà

Ñòåôàíà

10 Ïò. Ì÷÷. 20000 Íèêîìèä³éñüê.,

ìö. Àãàô³¿

11 Ñá. Ì÷÷. 14000 íåìîâëÿò,

âáèòèõ ó Âèôëèºì³

12 Íä. 29-òà. Ìö. Îíèñ³¿,

ïðï. Çîòèêà

13 Ïí. Ïðï. Ìåëàí³¿, ñâò. Ïåòðà

14 Âò. Îáð³çàííÿ ².Õ., Íîâèé ð³ê,

ñâò. Âàñèë³ÿ

15 Ñð. Ñâò. Ñ³ëüâåñòðà,

ñùì÷. Ôåîãåíà

16 ×ò. Ïð. Ìàëàõ³¿, ì÷. Ãîðä³ÿ

17 Ïò. Ñîáîð 70-òè àïîñòîë³â,

ïðï. Àõèëè

18 Ñá. Íàâå÷³ð'ÿ Áîãîÿâëåííÿ

(ï³ñò), îñâÿ÷åííÿ âîäè.

Ïð. Ìèõåÿ

19 Íä. 30-òà. ÁÎÃÎßÂËÅÍÍß,

ÕÐÅÙÅÍÍß Ã.Í.².Õ.

20 Ïí. Ñîáîð ²îàííà Õðåñòèòåëÿ

21 Âò. Ïðïï. Ãåîðã³ÿ, Åì³ë³àíà

22 Ñð. Ì÷. Ïîë³ºâêòà, ïð. Ñàìåÿ

23 ×ò. Ñâò. Ãðèãîð³ÿ,

ïðï. Ìàðê³ÿíà

24 Ïò. Ïðï. Ôåîäîñ³ÿ Âåëèêîãî

25 Ñá. Ìö. Òåòÿíè,

ñâò. Ñàâè Ñåðáñüêîãî

26 Íä. 31-øà. Ì÷. ªðìèëà,

ì÷. Ïåòðà

27 Ïí. Ð³âíîàïîñòîëüíî¿ Í³íè

28 Âò. Ïðïï. Ïàâëà òà ²îàííà

29 Ñð. Ïîêëîí³ííÿ êàéäàíàì

àï. Ïåòðà

30 ×ò. Ïðï. Àíòîí³ÿ Âåëèêîãî

31 Ïò. Ñâòò. Àôàíàñ³ÿ òà Êèðèëà

 1 Ñá. Ïðï. Ìàêàð³ÿ Âåëèêîãî,

ñâò. Àðñåí³ÿ

 2 Íä. 32-ãà, ïðî Çàêõåÿ.

Ïðï. ªâôèì³ÿ

 3 Ïí. Ïðï. Ìàêñèìà,

ì÷. Íåîô³òà

 4 Âò. Àï. Òèìîô³ÿ,

ïðì÷. Àíàñòàñ³ÿ

 5 Ñð. Ñùì÷. Êëèìåíòà,

ì÷. Àãàôàíãåëà

 6 ×ò. Ïðï. Êñåí³¿ (Îêñàíè)

 7 Ïò. Ñâò. Ãðèãîð³ÿ Áîãîñëîâà

 8 Ñá. Ïðïï. Êñåíîôîíòà,

Ìàð³¿ òà ¿õ ñèí³â

 9 Íä. Ìèòàðÿ ³ ôàðèñåÿ.

Ñâò. ²îàííà Çîëîòîóñòîãî

10 Ïí. Ïðï. ªôðåìà, ïðï. Ïàëëàä³ÿ

11 Âò. Ñùì÷. ²ãíàò³ÿ Áîãîíîñöÿ

12 Ñð. Òðüîõ ñâÿòèõ: Âàñèë³ÿ

Âåëèêîãî, Ãðèãîð³ÿ Áîãî-

ñëîâà, ²îàííà Çîëîòîóñòîãî

13 ×ò. Ì÷÷. Êèðà òà ²îàííà,

ïðï. Íèêèòè

14 Ïò. Ì÷. Òðèôîíà,

ìö. Ïåðïåòó¿

15 Ñá. ÑÒÐ²ÒÅÍÍß Ã.Í.².Õ.,

îñâÿ÷åííÿ ñâ³÷îê

16 Íä. Áëóäíîãî ñèíà.

Ïðàâ. Ñèìåîíà

17 Ïí. Ïðï. ²ñèäîðà, ì÷. ßäîðà

18 Âò. Ìö. Àãàô³¿, ñâò. Ôåîäîñ³ÿ

19 Ñð. Ïðï. Âóêîëà,

ïðï. Âàðñîíîô³ÿ

20 ×ò. Ïðï. Ïàðôåí³ÿ, ïðï. Ëóêè

21 Ïò. Âì÷. Ôåîäîðà, ñâò. Ñàâè

22 Ñá. Ïîìèíàëüíà.

Ì÷. Íèêèôîðà

23 Íä. Ì’ÿñîïóñíà.

Ñùì÷. Õàðëàìï³ÿ

24 Ïí. Ñùì÷. Âëàñ³ÿ,

áëãâ. Âñåâîëîäà

25 Âò. Ñâò. Ìåëåò³ÿ, ñâò. Àíòîí³ÿ

26 Ñð. Ïðïï. Ìàðòèí³àíà,

Çî¿, Ñâ³òëàíè

27 ×ò. Ð³âíîàï. Êèðèëà,

áëãâ. Ìèõà¿ëà

28 Ïò. Àï. Îíèñèìà, ïðï. Ïàôíóò³ÿ

 1 Ñá. Ì÷÷. Ïàìô³ëà,

Âàëåíòà, Ïàâëà...

 2 Íä. Ñèðîïóñíà, ïðîùåíà.

Âì÷. Ôåîäîðà

 3 Ïí. Ïî÷àòîê Âåëèêîãî ïîñòó.

Ñâò. Ëåâà

 4 Âò. Àï. Àðõèïà

 5 Ñð. Ïðï. Ëåâà, ïðï. Àãàôîíà

 6 ×ò. Ïðï. Òèìîô³ÿ,

ñâò. ªâñòàõ³ÿ (Îñòàïà)

 7 Ïò. Ì÷. Ìàâðèê³ÿ, ïðï. Àôàíàñ³ÿ

 8 Ñá. Ñùì÷. Ïîë³êàðïà,

ïðï. Îëåêñàíäðà

 9 Íä. 1-øà Âåëèêîãî ïîñòó.

Òîðæåñòâî Ïðàâîñëàâ’ÿ

10 Ïí. Ñâò. Òàðàñ³ÿ

11 Âò. Ñâò. Ïîðôèð³ÿ,

ì÷. Ñåâàñò³ÿíà

12 Ñð. Ïðï. Ïðîêîï³ÿ, ïðï. Ôàëàëåÿ

13 ×ò. Ïðï. Âàñèë³ÿ, ïðï. Êàñ³ÿíà

14 Ïò. Ïðìö. ªâäîê³¿, ìö. Àíòîí³íè

15 Ñá. Ñùì÷. Ôåîäîòà (Áîãäàíà)

16 Íä. 2-ãà Âåëèêîãî ïîñòó.

Ñâò. Ãðèãîð³ÿ Ïàëàìè

17 Ïí. Ïðï. Ãåðàñèìà,

áëãâ. êí. Â’ÿ÷åñëàâà

18 Âò. Ì÷. Êîíîíà

19 Ñð. Ì÷÷. 42-õ â Àìîðå¿:

Êîñòÿíòèíà, Àåò³ÿ...

20 ×ò. 7 ñùì÷÷. â Õåðñîíåñ³,

ïðï. Ïàâëà

21 Ïò. Ïðï. Ôåîô³ëàêòà, àï. ªðìà

22 Ñá. 40 ì÷÷. Ñåâàñò³éñüêèõ,

ñâ. Êåñàð³ÿ

23 Íä. 3-òÿ Âåëèêîãî ïîñòó.

Õðåñòîïîêë³ííà

24 Ïí. Ñâò. Ñîôðîí³ÿ, ñùì÷. Ï³îí³ÿ

25 Âò. Ïðï. Ôåîôàíà, ñâò. Ãðèãîð³ÿ

26 Ñð. Ì÷. Îëåêñàíäðà,

ìö. Õðèñòèíè

27 ×ò. Ïðï. Âåíåäèêòà,

ñâò. Ôåîãíîñòà

28 Ïò. Ì÷. Àãàï³ÿ,

ñùì÷. Îëåêñàíäðà

29 Ñá. Ì÷÷. Ñàâèíà, Þë³ÿíà,

ñùì÷. Òðîôèìà

30 Íä. 4-òà Âåëèêîãî ïîñòó.

Ñâò. ²îàííà Ë³ñòâè÷íèêà,

ïðï. Îëåêñ³ÿ

31 Ïí. Ñâò. Êèðèëà, ì÷. Òðîôèìà

 1 Âò. Ì÷÷. Õðèñàíôà ³ Äàð³¿

 2 Ñð. Êàíîí Àíäð³ÿ Êðèòñüêîãî,

ïîêëîíè

 3 ×ò. Ïðï. ßêîâà, ñâò. Êèðèëà

 4 Ïò. Ñùì÷. Âàñèë³ÿ, ìö. Äðîñ³äè

 5 Ñá. Àêàô³ñòîâà.

Ïðì÷. Íèêîíà, ìö. Ë³ä³¿

 6 Íä. 5-òà Âåëèêîãî ïîñòó.

Ïðï. Ìàð³¿ ªãèïåòñüêî¿

 7 Ïí. ÁËÀÃÎÂ²ÙÅÍÍß

ÁÎÃÎÐÎÄÈÖ²

 8 Âò. Àðõ. Ãàâðè¿ëà,

ìöö. Àëëè, Ëàðèñè

 9 Ñð. Ìö. Ìàòðîíè,

ì÷÷. Ìàíó¿ëà, Ôåîäîñ³ÿ...

10 ×ò. Ïðïï. ²ëàð³îíà ³ Ñòåôàíà

11 Ïò. Ïðï. Ìàðêà, ïðï. ²îàííà

12 Ñá. Ëàçàðåâà. Ïðï. ²îàííà,

ïðîð. ²îàäà

13 Íä. 6-òà Âåëèêîãî ïîñòó.

Âåðáíà, îñâÿ÷åííÿ ëîçè

14 Ïí. Ñòðàñíèé òèæäåíü.

Ïðï. Ãåðîíò³ÿ

15 Âò. Ïðï. Òèòà, ì÷. Ïîë³êàðïà

16 Ñð. Ïðï. Ìèêèòè, ìö. Ôåîäîñ³¿

17 ×ò. Âåëèêèé. Óòðåíÿ Ñòðàñòåé.

Ïðï. Éîñèôà

18 Ïò. Âåëèêà. Âèíîñ Ïëàùàíèö³.

Ïðï. Ïëàòîíà

19 Ñá. Âåëèêà. Îñâÿ÷åííÿ ïàñîê.

Ñâò. ªâòèõ³ÿ

20 Íä. ÂÎÑÊÐÅÑ²ÍÍß ÕÐÈÑÒÎÂÅ.

ÏÀÑÕÀ

21 Ïí. Ñâ³òëèé. Àï. ²ðîä³îíà,

ïðï. Ðóôà

22 Âò. Ñâ³òëèé. Ì÷. ªâïñèõ³ÿ,

ïðï. Âàäèìà

23 Ñð. Ñâ³òëà. Ì÷÷. Òåðåíò³ÿ.

24 ×ò. Ñâ³òëèé. Ñùì÷. Àíòèïè

25 Ïò. Ñâ³òëà. Ïðï. Âàñèë³ÿ,

ñùì÷. Çèíîíà

26 Ñá. Ñâ³òëà. Ñùì÷. Àðòåìîíà

27 Íä. 2-ãà. Ïðîâ³äíà.

Àíòèïàñõà. Àï. Ôîìè

28 Ïí. Àïï. Àðèñòàðõà,

Ïóäà ³ Òðîôèìà

29 Âò. Ðàäîíèöÿ. Ìö. ²ðèíè,

ì÷. Ëåîí³äà

30 Ñð. Ñùì÷. Ñèìåîíà, ì÷. Àäð³àíà

 1 ×ò. Ïðï. ²îàííà,

ì÷. Â³êòîðà, ñâò. Êîñìè

 2 Ïò. Ïðï. ²îàííà, ñùì÷. Ïàôíóò³ÿ

 3 Ñá. Ïðï. Ôåîäîðà, ñâò. Ãðèãîð³ÿ

 4 Íä. 3-òÿ. Ìèðîíîñèöü.

Ñùì÷. ßíóàð³ÿ

 5 Ïí. Ïðï. Ôåîäîðà, ïðï. Â³òàë³ÿ

 6 Âò. Âì÷. Þð³ÿ,

ìö. Îëåêñàíäðè

 7 Ñð. Ì÷÷. Ñàâè, Âàëåíòèíà,

ïðï. Îëåêñ³ÿ

 8 ×ò. Àï. ³ ºâ. Ìàðêà

 9 Ïò. Ñâò. Âàñèë³ÿ, ïðàâ. Ãëàô³ðè

10 Ñá. Àï. ñùì÷. Ñèìåîíà

11 Íä. 4-òà. Ïðî ðîçñëàáëåíîãî.

Àï. ßñîíà

12 Ïí. 9 ì÷÷. ó Êèçèö³, ì÷. Àâðàì³ÿ,

ïðï., Àìô³ëîõ³ÿ Ïî÷à¿âñüêîãî

13 Âò. Àï. ßêîâà, ñâò. Äîíàòà,

ì÷. Ìàêñèìà

14 Ñð. Ïðåïîëîâåííÿ.

Ïð. ªðåì³¿, ñùì÷. Ìàêàð³ÿ

15 ×ò. Ñâò. Àôàíàñ³ÿ,

ì÷÷. Áîðèñà ³ Ãë³áà

16 Ïò. Ì÷. Òèìîô³ÿ, ïðï. Ôåîäîñ³ÿ

17 Ñá. Ìö. Ïåëàã³¿, ñùì÷. Åðàçìà

18 Íä. 5-òà. Ïðî ñàìàðÿíêó.

Âìö. ²ðèíè

19 Ïí. Ïðàâ. ²îâà, ì÷. Âàðâàðà

20 Âò. Ì÷. Àêàê³ÿ, ïðï. ²îàííà

21 Ñð. Àï. ³ ºâ. ²îàííà,

ïðï. Àðñåí³ÿ

22 ×ò. Ïåðåíåñåííÿ ìîùåé

ñâò. Ìèêîëàÿ

23 Ïò. Àï. Ñèìîíà Çèëîòà,

áëàæ. Òà¿ñ³¿

24 Ñá. Ñùì÷. Ìîê³ÿ,

ñââ. Êèðèëà ³ Ìåôîä³ÿ

25 Íä. 6-òà. Ïðî ñë³ïîãî.

Ñâò. ªïèôàí³ÿ

26 Ïí. Ìö. Ãë³êåð³¿, ïðì÷. Ìàêàð³ÿ

27 Âò. Ì÷. ²ñèäîðà,

ïðï. Ìèêèòè, ñâò. Ëåîíò³ÿ

28 Ñð. Ïðï. Ïàõîì³ÿ, ïðï. ²ñàé¿

29 ×ò. ÂÎÇÍÅÑ²ÍÍß ÃÎÑÏÎÄÍª.

Ïðï. Ôåîäîðà

30 Ïò. Àï. Àíäðîí³êà ³ ñâ. Þí³¿

31 Ñá. Ì÷÷. Ôåîäîòà,

Ïåòðà, Ä³îí³ñ³ÿ

 1 Íä. 7-ìà. Ì÷÷. Ïàòðèê³ÿ,

Àêàê³ÿ

 2 Ïí. Ì÷÷. Ôàëàëåÿ,

Îëåêñàíäðà, Àñòåð³ÿ

 3 Âò. Ð³âíîàïï. Êîñòÿíòèíà

òà ªëåíè

 4 Ñð. Ì÷. Âàñèë³ñêà,

ì÷. ²îàííà-Âîëîäèìèðà

 5 ×ò. Ïðï. Ìèõà¿ëà,

ïðï. ªâôðîñèí³¿

 6 Ïò. Ïðï. Ñèìåîíà, ïðï. Ìèêèòè

 7 Ñá. Òðî¿öüêà ïîìèíàëüíà.

²îàííà Õðåñòèòåëÿ

 8 Íä. 8-ìà. ÄÅÍÜ ÑÂßÒÎ¯

ÒÐ²ÉÖ². Ï’ßÒÄÅÑßÒÍÈÖß

 9 Ïí. ÑÂßÒÎÃÎ ÄÓÕÀ.

Ñùì÷. Ôåðàïîíòà

10 Âò. Ïðï. Ìèêèòè, ñâò. ²ãíàò³ÿ

11 Ñð. Ìö. Ôåîäîñ³¿

12 ×ò. Ïðï. ²ñààê³ÿ

13 Ïò. Àï. ªðìà, ì÷. Ô³ëîñîôà

14 Ñá. Ì÷. Þñòèíà, ïðï. Àãàï³òà

15 Íä. 1-øà. Âñ³õ Ñâÿòèõ.

Ñâò. Íèêèôîðà

16 Ïí. Ì÷÷. Ëóêèë³ÿíà, Êëàâä³ÿ.

Ïî÷àòîê Ïåòð³âêè

17 Âò. Ñâò. Ìèòðîôàíà

18 Ñð. Ñùì÷. Äîðîôåÿ,

áëãâ. êí. ²ãîðÿ

19 ×ò. Ïðï. Â³ñàð³îíà, ïðï. ²ëàð³îíà

20 Ïò. Ì÷. Ôåîäîòà (Áîãäàíà),

ìö. Âàëåð³¿

21 Ñá. Ì÷. Ôåîäîðà, ñâò. ªôðåìà

22 Íä. 2-ãà. Âñ³õ Óêðà¿íñüêèõ

Ñâÿòèõ. Ñâò. Êèðèëà

23 Ïí. Ñùì÷. Òèìîô³ÿ,

ïðï. Ñèëóàíà

24 Âò. Àïï. Âàðôîëîìåÿ ³ Âàðíàâè

25 Ñð. Ïðï. Îíóôð³ÿ, ïðï. Ïåòðà

26 ×ò. Ìö. Àêèëèíè, ìö. Àíòîí³íè

27 Ïò. Ïð. ªëèñåÿ,

áëãâ. êí. Ìñòèñëàâà

28 Ñá. Ïð. Àìîñà,

ì÷÷. Â³òà, Ìîäåñòà

29 Íä. 3-òÿ. Ñâò. Òèõîíà,

ñùì÷. Òèãð³ÿ

30 Ïí. Ì÷÷. Ìàíó¿ëà, Ñàâåëà

òà ²ñìà¿ëà

 1 Âò. Ì÷÷. Ëåîíò³ÿ, ²ïàò³ÿ

 2 Ñð. Àï. Þäè, ïðï. Ïà¿ñ³ÿ

 3 ×ò. Ñùì÷. Ìåôîä³ÿ,

ì÷÷. ²ííè, Ï³ííè, Ðèììè

 4 Ïò. Ì÷. Þë³ÿíà, ñùì÷. Òåðåíò³ÿ

 5 Ñá. Ñùì÷. ªâñåâ³ÿ,

ì÷÷. Ç³íîíà ³ Ç³íè

 6 Íä. 4-òà. Ìö. Àãðèïèíè,

ïðàâ. Àðòåì³ÿ

 7 Ïí. Ð³çäâî ²îàííà Õðåñòèòåëÿ

 8 Âò. Ïðìö. Ôåâðîí³¿

 9 Ñð. Ïðï. Äàâèäà, ïðï. ²îàííà

10 ×ò. Ïðï. Ñàìïñîíà,

ïðàâ. ²îàííè

11 Ïò. Ì÷÷. Êèðà, ²îàííà,

ïðï. Êñåíîôîíòà

12 Ñá. Ñââ. àïï. Ïåòðà ³ Ïàâëà.

Çàê³í÷åííÿ ïîñòó

13 Íä. 5-òà. Ñîáîð

12-òè àïîñòîë³â

14 Ïí. Áåçñð³áíèê³â Êîñìè

òà Äàì³ÿíà

15 Âò. Ïîêëàäåííÿ ðèçè

Ïðåñâÿòî¿ Áîãîðîäèö³

16 Ñð. Ì÷. ßêèíôà, ïðï. Àíàòîë³ÿ

17 ×ò. Ñâò. Àíäð³ÿ, ïðï. Ìàðôè

18 Ïò. Ïðï. Àôàíàñ³ÿ,

ìöö. Àííè, Êèðèëè

19 Ñá. Ïðï. Ñèñîÿ, ñâ. Þë³ÿí³¿

20 Íä. 6-òà. Ïðï. Ôîìè,

ïðï. Àêàê³ÿ

21 Ïí. Âì÷. Ïðîêîï³ÿ

22 Âò. Ñùì÷. Ïàíêðàò³ÿ,

ñùì÷. Êèðèëà

23 Ñð. 45 ì÷÷. â Í³êîïîë³,

ïðï. Àíòîí³ÿ

24 ×ò. Ð³âíîàï. êíÿãèí³ Îëüãè,

ìö. ªâôèì³¿

25 Ïò. Ì÷÷. Ïðîêëà, ²ëàð³ÿ

26 Ñá. Ñîáîð àðõ. Ãàâðè¿ëà,

ì÷. Ôåîäîðà

27 Íä. 7-ìà. Àï. Àêèëè,

ì÷. Þñòà

28 Ïí. Ñâ. Âîëîäèìèðà Âåëèêîãî

29 Âò. Ñùì÷. Àô³íîãåíà,

ìöö. Âàëåíòèíè, Þë³¿

30 Ñð. Âìö. Ìàðèíè (Ìàðãàðèòè)

31 ×ò. Ì÷. Åì³ë³àíà,

ì÷. ßêèíôà

 1 Ïò. Ïðï. Ìàêðèíè,

ïðï. Ñåðàôèìà

 2 Ñá. Ïð. ²ëë³, ïðì÷. Àôàíàñ³ÿ

 3 Íä. 8-ìà. Ïð. ªçåê³¿ëÿ,

ïðï. Ñèìåîíà

 4 Ïí. Ð³âíîàï. Ìàð³¿ Ìàãäàëèíè

 5 Âò. Ïî÷à¿âñüêî¿ ³êîíè Áîæî¿

Ìàòåð³. Ì÷. Òðîôèìà

 6 Ñð. Ì÷÷. Áîðèñà, Ãë³áà,

ìö. Õðèñòèíè

 7 ×ò. Óñï³ííÿ ïðàâåäíî¿ Àííè

 8 Ïò. Ñùì÷. ªðìîëàÿ,

ïðìö. Ïàðàñêåâè

 9 Ñá. Âì÷. Ïàíòåëåéìîíà,

ïðï. Àíô³ñè

10 Íä. 9-òà. Àïï. Ïðîõîðà,

Íèêàíîðà

11 Ïí. Ì÷. Êàëèíèêà, ìö. Ñåðàôèìè

12 Âò. Àïï. Ñèëè, Ñèëóàíà,

ì÷. ²îàííà Âî¿íà

13 Ñð. Ïðàâ. ªâäîêèìà, ìö. Þëèòè

14 ×ò. Âèíåñ. ×ÆÕÃ, ì÷÷. Ìàêêà-

âå¿â, Õðåùåííÿ Ðóñè-Óêðà¿íè.

Ïî÷àòîê Óñïåíñüêîãî ïîñòó

15 Ïò. Àðõ³äèÿê. Ñòåôàíà

16 Ñá. Ïðïï. ²ñààê³ÿ, Äàëìàòà

17 Íä. 10-òà. Ñåìè þíàê³â ó Åôåñ³

18 Ïí. Ì÷. ªâñèãí³ÿ, ïðàâ. Íîííè

19 Âò. ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÍß

ÃÎÑÏÎÄÍª.

Îñâÿ÷åííÿ îâî÷³â

20 Ñð. Ïðì÷. Äîìåò³ÿ, ïðï. Ïèìåíà

21 ×ò. Ñâò. Åì³ë³àíà,

ñâò. Ìèðîíà, ì÷. Ëåîí³äà

22 Ïò. Àï. Ìàòô³ÿ,

ì÷÷. Þë³ÿíà, Ìàðê³ÿíà

23 Ñá. Ì÷÷. Ëàâðåíò³ÿ, Ðîìàíà

24 Íä. 11-òà. Ïðï. Ôåîäîðà,

25 Ïí. Ì÷. Ôîò³ÿ, ñùì÷. Îëåêñàíäðà

26 Âò. Ïðï. Ìàêñèìà,

ì÷÷. ²ïïîëèòà, ²ðèíåÿ

27 Ñð. Ïð. Ìèõåÿ, ïðï. Ôåîäîñ³ÿ

28 ×ò. ÓÑÏ²ÍÍß

ÏÐÅÑÂßÒÎ¯ ÁÎÃÎÐÎÄÈÖ²

29 Ïò. Íåðóêîòâîðíîãî îáðàçà,

ì÷. Ä³îìèäà

30 Ñá. Ì÷. Ìèðîíà, ïðï. Àë³ï³ÿ

31 Íä. 12-òà. Ì÷÷. Ôëîðà

³ Ëàâðà

 1 Ïí. Ì÷. Àíäð³ÿ Ñòðàòèëàòà,

ì÷. Òèìîô³ÿ

 2 Âò. Ïð. Ñàìó¿ëà,

ì÷÷. Ñåâèðà, Ìåìíîíà

 3 Ñð. Àï. Ôàäåÿ, ìö. Âàññè,

ïðï. Àâðàì³ÿ

 4 ×ò. Ì÷÷. Àãàôîíèêà, Çîòèêà

 5 Ïò. Ì÷. Ëóïà, ñùì÷. ²ðèíåÿ

 6 Ñá. Ñùì÷. ªâòèõ³ÿ, ñâò. Ïåòðà

 7 Íä. 13-òà. Àï. Âàðôîëîìåÿ,

àï. Òèòà

 8 Ïí. Ì÷÷. Àäð³ÿíà ³ Íàòàë³¿

 9 Âò. Ïðï. Ïèìåíà, ñùì÷. Êóêø³

10 Ñð. Ïðï. Ìîéñåÿ Ìóðèíà,

ïðï. ²îâà

11 ×ò. Óñ³÷åííÿ ãîëîâè

²îàííà Ïðåäòå÷³, ï³ñò

12 Ïò. Ñâòò. Îëåêñàíäðà,

²îàííà ³ Ïàâëà

13 Ñá. Ïîêëàäåííÿ ïîÿñà

Ïðåñâÿòî¿ Áîãîðîäèö³

14 Íä. 14-òà. Ïî÷. Öåðêîâíîãî

ðîêó. Ïðïï. Ñèìåîíà, Ìàðòè

15 Ïí. Ì÷. Ìàìàíòà,

ñâò. ²îàííà Ïîñíèêà

16 Âò. Ñùì÷. Àíôèìà,

ïðï. Ôåîêòèñòà

17 Ñð. Ñùì÷. Âàâèëè, ñâò. Éîàñàôà

18 ×ò. Ïð. Çàõàð³¿

³ ïðàâ. ªëèçàâåòè, ìö. Ðà¿ñè

19 Ïò. Ñïîìèí ÷óäà Àðõ³ñòðàòèãà

Ìèõà¿ëà â Õîíåõ

20 Ñá. Ì÷. Ñîçîíòà, ïðì÷. Ìàêàð³ÿ

21 Íä. 15-òà. Ð²ÇÄÂÎ

ÏÐÅÑÂßÒÎ¯ ÁÎÃÎÐÎÄÈÖ²

22 Ïí. Ïðàââ. Éîàêèìà ³ Àííè

23 Âò. Ì÷÷. Ìèíîäîðè,

Ìèòðîäîðè, Í³ìôîäîðè

24 Ñð. Ïðï. Ôåîäîðè, ì÷. Äèìèòð³ÿ

25 ×ò. Ñùì÷. Àâòîíîìà, ì÷. Þë³ÿíà

26 Ïò. Ñùì÷. Êîðíèë³ÿ, ì÷. Êðîí³äà

27 Ñá. ÂÎÇÄÂÈÆÅÍÍß

×ÅÑÍÎÃÎ ÕÐÅÑÒÀ, ï³ñò

28 Íä. 16-òà. Âì÷. Íèêèòè,

ì÷. Ìàêñèìà

29 Ïí. Âìö. ªâôèì³¿,

ì÷. Â³êòîðà, ìö. Ëþäìèëè

30 Âò. Ìöö. Â³ðè, Íàä³¿, Ëþáîâ³

³ ìàòåð³ ¿õ Ñîô³¿

 1 Ñð. Ïðï. ªâìåí³ÿ, ìö. Àð³ÿäíè

 2 ×ò. Ì÷. Òðîôèìà,

áëãâ. êí. ²ãîðÿ

 3 Ïò. Âì÷. ªâñòàô³ÿ, áëãâ. Îëåãà

 4 Ñá. Àï. Êîäðàòà, ñâò. Äèìèòð³ÿ

 5 Íä. 17-òà. Ïð. Éîíè,

ñùì÷. Ôîêè

 6 Ïí. Çà÷àòòÿ ²îàííà Õðåñòèòåëÿ

 7 Âò. Ð³âíîàï. Ôåêëè,

ñâ. Âëàäèñëàâà

 8 Ñð. Ïðï. ªâôðîñèí³¿, ïðï. Ñåðã³ÿ

 9 ×ò. Àï. ³ ºâ. ²îàííà Áîãîñëîâà

10 Ïò. Àïï. Ìàðêà, Àðèñòàðõà

11 Ñá. Ïðï. Õàðèòîíà. Ñîáîð ïðïï.

îòö³â Êèºâî-Ïå÷åðñüêèõ

12 Íä. 18-òà. Ïðï. Êèð³àêà,

ïðï. Ôåîôàíà

13 Ïí. Ñùì÷. Ãðèãîð³ÿ,

ñâò. Ìèõà¿ëà

14 Âò. Ïîêðîâà Ïðåñâÿòî¿

Áîãîðîäèö³, ïðï. Ðîìàíà

15 Ñð. Ñùì÷. Êèïð³ÿíà,

áëàæ. Àíäð³ÿ

16 ×ò. Ñùì÷. Ä³îí³ñ³ÿ Àðåîïàã³òà,

ïðï. ²îàííà

17 Ïò. Ñùì÷. ªðîôåÿ,

ìöö. Äîìí³íè, Âåðîí³êè

18 Ñá. Ìö. Õàðèòèíè,

ñùì÷. Ä³îí³ñ³ÿ

19 Íä. 19-òà. Àï. Ôîìè

20 Ïí. Ì÷÷. Ñåðã³ÿ, Âàêõà, Þë³ÿíà

21 Âò. Ïðï. Ïåëàã³¿, ïðï. Òà¿ñ³¿

22 Ñð. Àï. ßêîâà Àëôåºâîãî,

ïðàâ. Àâðààìà

23 ×ò. Ì÷÷. ªâëàìï³ÿ, ªâëàìï³¿,

ïðï. Àìâðîñ³ÿ

24 Ïò. Àï. Ôèëèïà, ïðï. Ôåîôàíà

25 Ñá. Ì÷÷. Ïðîâà, Òàðàõà

³ Àíäðîí³êà

26 Íä. 20-òà. Ì÷. Êàðïà,

ì÷. Âåí³ÿì³íà

27 Ïí. Ì÷. Íàçàð³ÿ,

ïðï. Ïàðàñêåâè

28 Âò. Ïðï. ªâôèì³ÿ,

ïðì÷. Ëóê³ÿíà

29 Ñð. Ì÷. Ëîíãèíà Ñîòíèêà

30 ×ò. Ïð. Îñ³¿, ïðì÷. Àíäð³ÿ

31 Ïò. Àï. ³ ºâ. Ëóêè,

ì÷. Ìàðèíà, ïðï. Þë³ÿíà

 1 Ñá. Ïîìèíàëüíà. Ïð. Éî¿ëÿ,

áëàæ. Êëåîïàòðè

 2 Íä. 21-øà. Âì÷. Àðòåì³ÿ

 3 Ïí. Ïðï. ²ëàð³îíà

 4 Âò. Ð³âíîàï. Àâåðê³ÿ,

7 îòðîê³â Åôåñüêèõ

 5 Ñð. Àï. ßêîâà, ñâò. ²ãíàò³ÿ

 6 ×ò. Ì÷. Àðåôè, áëàæ. Åëåçâîÿ

 7 Ïò. Ì÷÷. Ìàðê³ÿíà, Ìàðòèð³ÿ

 8 Ñá. Âì÷. Äèìèòð³ÿ Ñîëóíñüêîãî,

ì÷. Ëóïïà

 9 Íä. 22-ãà. Ì÷. Íåñòîðà,

ïðï. Íåñòîðà

10 Ïí. Ìö. Ïàðàñêåâè-Ï’ÿòíèö³,

ì÷. Òåðåíò³ÿ

11 Âò. Ïðìö. Àíàñòàñ³¿, ïðï. Àâðàì³ÿ

12 Ñð. Ñùì÷. Çèíîâ³ÿ, ìö. Çèíîâ³¿

13 ×ò. Àïï. Ñòàõ³ÿ, Àìïë³ÿ,

ïðï. Ñïèðèäîíà

14 Ïò. Áåçñð³áíèê³â Êîñìè

òà Äàì³ÿíà

15 Ñá. Ì÷÷. Àêèíäèíà, Ï³ãàñ³ÿ...

16 Íä. 23-òÿ. Ì÷÷. Àêåïñèìà,

Éîñèôà

17 Ïí. Ïðï. Éîàíèê³ÿ,

ñùì÷. Íèêàíäðà

18 Âò. Ì÷÷. Ãàëàêò³îíà, ªï³ñòèì³¿

19 Ñð. Ñâò. Ïàâëà, ïðï. Ëóêè

20 ×ò. Ì÷÷. ²ºðîíà, ²ñèõ³ÿ, Âàëåð³ÿ

21 Ïò. Ñîáîð Àðõ³ñòðàòèãà Ìèõà¿ëà

22 Ñá. Ì÷. Îíèñèôîðà,

ïðàâ. Ìàòðîíè

23 Íä. 24-òà. Àïï. Åðàñòà,

Ðîä³îíà, ì÷. Îðåñòà

24 Ïí. Âì÷. Ìèíè, ì÷. Â³êòîðà,

ïðï. Ôåäîðà

25 Âò. Ïð. Àõ³¿, ñâò. ²îàííà

Ìèëîñòèâîãî

26 Ñð. Ñâò. ²îàííà Çîëîòîóñòîãî,

ì÷. Àíòîí³íà

27 ×ò. Àï. Ôèëèïà. Íîâîìó÷åíèê³â

Óêðà¿íñüêèõ. Çàãîâèíè

28 Ïò. Ì÷÷. Ãóð³ÿ, Ñàìîíà, Àâèâà,

ïðï. Ïà¿ñ³ÿ. Ïî÷àòîê Ð³çäâÿ-

íîãî ïîñòó (Ïèëèï³âêà)

29 Ñá. Àï. ³ ºâ. Ìàòåÿ,

ïðàâ. Ôóëâ³ÿíà

30 Íä. 25-òà. Ñâò. Ãðèãîð³ÿ

×óäîòâîðöÿ

 1 Ïí. Ì÷. Ïëàòîíà, ì÷. Ðîìàíà

 2 Âò. Ïð. Àâä³ÿ, ì÷. Âàðëààìà

 3 Ñð. Ïðï. Ãðèãîð³ÿ

 4 ×ò. ÂÂÅÄÅÍÍß Â ÕÐÀÌ

ÏÐÅÑÂßÒÎ¯ ÁÎÃÎÐÎÄÈÖ²

 5 Ïò. Àïï. Ôèëèìîíà ³ Àðõèïà

 6 Ñá. Ñâò. Àìô³ëîõ³ÿ,

áëãâ. êí. Îëåêñàíäðà

 7 Íä. 26-òà. Âìö. Êàòåðèíè,

âì÷. Ìåðêóð³ÿ

 8 Ïí. Ñùì÷. Êëèìåíòà,

ñùì÷. Ïåòðà

 9 Âò. Ïðï. Àëèï³ÿ, ïðï. ßêîâà

10 Ñð. Âì÷. ßêîâà, ïðï. Ïàëàä³ÿ

11 ×ò. Ïðì÷. Ñòåôàíà,

ì÷. ²ðèíàðõà

12 Ïò. Ì÷. Ïàðàìîíà,

ì÷. Ô³ëóìåíà

13 Ñá. Àï. Àíäð³ÿ Ïåðâîçâàíîãî

14 Íä. 27-ìà. Ïð. Íàóìà,

ïðàâ. Ô³ëàðåòà

15 Ïí. Ïð. Àâàêóìà, ìö. Ìèðîï³¿

16 Âò. Ïð. Ñîôîí³¿, ïðï. Ôåîäóëà

17 Ñð. Âìö. Âàðâàðè, ìö. Þë³ÿí³¿

18 ×ò. Ïðï. Ñàâè, ì÷. Àíàñòàñ³ÿ

19 Ïò. Ñâò. Ìèêîëàÿ ×óäîòâîðöÿ

Ìèð Ë³ê³éñüêèõ

20 Ñá. Ñâò. Àìâðîñ³ÿ,

ïðï. Ïàâëà

21 Íä. 28-ìà. Ïðï. Ïîòàï³ÿ,

àï. Ñîñôåíà

22 Ïí. Çà÷àòòÿ ïðàâåäíîþ Àííîþ

Ïðåñâÿòî¿ Áîãîðîäèö³

23 Âò. Ì÷÷. Ìèíè,

ªðìîãåíà òà ªâãðàôà

24 Ñð. Ïðï. Äàíè¿ëà Ñòîâïíèêà,

ïðï. Íèêîíà

25 ×ò. Ñâò. Ñïèðèäîíà,

ñùì÷. Îëåêñàíäðà

26 Ïò. Ì÷÷. ªâñòðàò³ÿ,

ªâãåí³ÿ, Îðåñòà

27 Ñá. Ì÷÷. Ôèðñà,

Ëåâê³ÿ ³ Êàëèíèêà

28 Íä. 29-òà. Ñââ. ïðàîòö³â.

Ñùì÷. ªëåâôåð³ÿ

29 Ïí. Ïð. Àããåÿ, ì÷. Ìàðèíà

30 Âò. Ïð. Äàíè¿ëà ³ òðüîõ þíàê³â

31 Ñð. Ì÷÷. Ñåâàñò³ÿíà,

Çî¿, ñâò. Ìîäåñòà

ÏÎÑÒÈ

Âåëèêèé ï³ñò:

3 áåðåçíÿ - 19 êâ³òíÿ

Àïîñòîëüñüêèé ï³ñò

(Ïåòð³âêà):

16 ÷åðâíÿ — 11 ëèïíÿ

Óñïåíñüêèé ï³ñò (Ñïàñ³âêà):

14—27 ñåðïíÿ

Ð³çäâÿíèé ï³ñò (Ïèëèï³âêà):

28 ëèñòîïàäà - 6 ñ³÷íÿ

ÎÄÍÎÄÅÍÍ² ÏÎÑÒÈ

Ñåðåäà ³ ï’ÿòíèöÿ ïðîòÿãîì

ðîêó (çà âèíÿòêîì çàãàëüíèöü)

Íàâå÷³ð’ÿ Áîãîÿâëåííÿ:

18 ñ³÷íÿ

Óñ³÷åííÿ ãîëîâè ²îàííà

Ïðåäòå÷³: 11 âåðåñíÿ

Âîçäâèæåííÿ ×åñíîãî

Õðåñòà Ãîñïîäíüîãî:

27 âåðåñíÿ

ÇÀÃÀËÜÍÈÖ²

Ð³çäâÿíà:

7-17 ñ³÷íÿ

Ìèòàðÿ ³ ôàðèñåÿ:

10—15 ëþòîãî

Ñèðíà:

24 ëþòîãî — 2 áåðåçíÿ

Ïàñõàëüíà:

20—26 êâ³òíÿ

Òðî¿öüêà:

9-15 ÷åðâíÿ

×ÀÑ ÄËß Â²Í×ÀÍÜ

20 ñ³÷íÿ - 21 ëþòîãî

27 êâ³òíÿ - 15 ÷åðâíÿ

12 ëèïíÿ — 13 ñåðïíÿ

28 ñåðïíÿ -

27 ëèñòîïàäà
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Дитячий фольклорно-етнографічний колектив із с. Чернелів-Руський.

Народний самодіяльний фольклорно-етнографічний  
колектив “Горлиця” БК с. Лозова Тернопільського району.

Соломія ДМИТРІЄВСЬКА, 
студентка II курсу  

відділення “Журналістика” 
 ТНПУ ім. В. Гнатюка.

 
Традиційне свято Водохре-
ща зібрало кілька сотень лю-
дей на набережній Терно-
пільського ставу. Тут відбу-
лося міжконфесійне освя-
чення води та свято зимово-
го календарно-обрядового 
фольклору колективів “Нова 
радість стала-2014”.

Традиційно представники різ-
них конфесій зібралися біля під-
ніжжя хреста, встановленого до 
річниці Хрещення Русі у парку ім. 
Т. Шевченка, для спільного освя-
чення води. Тут відбулася Служба 
Божа, під час якої святі отці про-
мовляли побажання до вірян зі 
Святого Письма. Архиєпископ і 
митрополит Тернопільсько-
Зборівський УГКЦ Василій Семе-
нюк та Архиєпископ Тернопіль-
ський і Бучацький УПЦ КП Нестор 
Писик освятили воду, опустивши 
хрести у великий металевий чан із 

водою, що знаходився біля сцени. 
Після освячення усі присутні на-
брали свяченої води. 

Цього року до Водохреща при-
єднали ще одне традиційне дій-
ство, яке проводять з 1989 року, 
— свято фольклорних колективів 
“Нова радість стала-2014”. Фести-
валь раніше проходив на Теа-
тральному майдані. На набереж-
ній ставу відбувся вперше.  Пого-
да в цей день не сприяла святко-
вій атмосфері, але, незважаючи 
на холодний дощ зі снігом, було 
людно. Теплі слова і щиру коляду 
дарував присутнім народний са-
модіяльний фольклорно-
етнографічний колектив “Горлиця” 
БК с. Лозова Тернопільського ра-
йону. Репрезентував різдвяний 
вертеп і заспівав колядок 
фольклорно-обрядовий колектив 
с. Стриївка Збаразького району. 
Високу майстерність на сцені під 
час вертепної вистави показав ди-
тячий фольклорно-етнографічний 
колектив із с. Чернелів-Руський 
Тернопільського району. Виступ 
обрядово-фольклорного колекти-
ву із с. Підзамочок Бучацького 

району глядачі зустріли на “ура”. 
Засівали добрими словами, різд-
вяною колядою фольклорний на-
родний аматорський колектив с. 
Посухів Бережанського району. 
Також виступали із колядою та 
віншуваннями народний аматор-
ський ансамбль “Вишиванка” За-
ліщицького районного будинку на-
родної творчості, вокальний ан-
самбль “Оксамит” з с. Великі 
Чорнокінці Чортківського району, 
тріо із с. Голгоче Підгаєцького ра-
йону. Милозвучно звучали ще-
дрівки з вуст фольклорного ко-
лективу смт. Козлів Козівського 
району і аматорський колектив с. 
Жабинці Гусятинського району. 

Представники кожного району 
продемонстрували традиції 
різдвяно-новорічного циклу свят. 
“Хай буде благословенним Різдво 
Христове, хай добрі думки зі-
йдуться вдячними справами, хай 
ніколи не згасає над Вашою до-
лею і над долею України яскрава 
Зірка Вифлеєму” — ці добрі слова 
подарували присутнім ведучі свя-
та Андрій Оленин і Леся Наконеч-
на.

“Нова радість стала-2014”

Тарас ІВАНИШИН,  
державтоінспектор РВ ДАІ  
у Тернопільському районі. 

Державтоінспекція зверта-
ється до водіїв з проханням 
пам’ятати про особливості 
керування транспортними 
засобами у зимовий період.

Вирушаючи в дорогу, перевірте 
стан авто, зверніть особливу увагу 
на стан зовнішніх світлових прила-
дів транспортних засобів, склоочис-
ників, обігрівачів салону. Не забу-
вайте про встановлення на своїх 
автомобілях шин із зимовим ма-
люнком протектора, подбайте про 
запас палива.

Неухильно дотримуйтеся правил 
дорожнього руху: не перевищуйте 
швидкість, користуйтеся пасами 

безпеки, дотримуйтеся безпечної 
дистанції та правил паркування 
(щоб не заважати роботі снігопри-
биральної техніки). З особливою 
обережністю рухайтесь по дорозі, 
відмовтесь від ризикованих манев-
рувань.  

Під час погіршення погодних 
умов за можливості утримуйтеся від 
поїздок на власному транспорті, 
особливо на далекі відстані. Якщо 
ж, все-таки, виїхати вкрай необхід-
но, будьте особливо уважними та 
обережними за кермом. Не нехтуй-
те власною безпекою та безпекою 
пасажирів, уважно стежте за про-
гнозами синоптиків та дотримуй-
тесь порад Державтоінспекції. Як-
що під час руху ви побачили, що 
хтось потрапив у скрутне станови-
ще через негоду, викличте на допо-
могу ДАІ або аварійні служби. Не 

будьте байдужим, можливо, завтра 
допомога знадобиться саме вам.

Пішоходів просимо бути макси-
мально обережними на вулицях і 
дорогах. У темний час доби, а також 
під час снігопадів водієві складно 
помітити людей, що знаходяться на 
проїжджій частині, особливо, якщо 
на них одяг темного кольору. Тому 
слід використовувати світлоповер-
таючі елементи в одязі. Переходячи 
проїжджу частину, переконайтеся в 
тому, що автомобіль, який наближа-
ється, має можливість зупинитися, 
щоб пропустити вас: в ожеледь 
гальмівний шлях значно збільшу-
ється, і водій не завжди може вчас-
но зупинити транспортний засіб.

Із 28 січня по 5 лютого 2014 ро-
ку проводяться цільові профілак-
тичні заходи під умовною назвою 
“Пішохід”.

Безпека руху ●

Обережно — слизька дорога

1 лютого виповнюється 30 років з того часу, 
як Дмитра Михайловича ФеДоРЧУКА “при-
значили”, а згодом обрали головою виконкому 
Лозівської сільської ради депутатів трудящих. 
Це було 1 лютого 1984 року. У 1995 році він 
був обраний головою Шляхтинецької сільської 
ради. Шляхтинецьким сільським головою пра-
цює і дотепер, на цій посаді проявив себе хо-
рошим, вдумливим і чуйним керівником гро-
мади, висококваліфікованим фахівцем, до-
брим господарем. Дмитро Михайлович має 
заслужений авторитет і повагу серед жителів 
Шляхтинців і Гаїв Гречинських, у громадських 
колах Тернопільського району та області. Вітаючи Дмитра Михайло-
вича з 30-літтям його праці на благо територіальної громади, щиро 
зичимо міцного здоров’я, наснаги, оптимізму, радості, родинного 
благополуччя та здійснення усіх задумів і мрій.

Здоров’я, щастя зичим не на рік,

На все життя бажаєм щиро,

Щоб радісним і довгим був Ваш вік

З добром, любов’ю, спокоєм і миром.

 З повагою — колишній Лозівський сільський голова,  
колега Петро олійник з родиною.

2 лютого святкують 50-річний ювілей по-
дружнього життя Ганна Іванівна та Григорій 
Іванович СТРУС з смт. Великі Бірки Тернопіль-
ського району.

Півстоліття ідуть разом життєвою стежиною на-
ші дорогі ювіляри в злагоді та любові, у взаєморо-
зумінні і взаємній підтримці, спільно долаючи труд-
нощі та випробування. Виростили двох гарних 
синів Олега та Ігоря, щиро люблять невісток Окса-
ну та Олю, тішаться вже дорослими онуками Святославом та Соломій-
кою. Вітаємо із “золотим” весіллям! Щастя Вам, наші дорогі, добра, 
міцного здоров’я, благополуччя, віри, надії та любові на многі літа.

У цей прекрасний день святковий

Даруєм ми букет чудовий

На знак любові і пошани.

Хай щастя буде завжди з Вами!

З любов’ю і повагою — сестра Марія з сім’єю,  
брат Зеновій з сім’єю.

З 35-річчям вітаємо начальника відділу Держземагенства у Тер-
нопільському районі Романа Зіновійовича ЛеВЧИКА. Щиро зичи-

мо великого людського щастя, професійних 
успіхів, міцного здоров’я та натхнення і неви-
черпних джерел любові.

В цей дорогий для серця день

Бажаєм квітів і пісень,

Від друзів — щирих привітань,

Від зірок — здійснення бажань.

І не спинити часу лік —

Нехай щастить весь довгий вік!

З повагою — колектив відділу 
Держземагенства Тернопільському районі.

Дирекція будинку культури с. Чернелів-Руський 
щиросердечно вітає з днем народження учасницю 
дитячого фольклорно-етнографічного колективу 
“Чернелівські забави” БК с. Чернелів-Руський  
Наталю МУРДЗУ.

Хай щастя переповнює це свято

І золотіє мрії небосхил,

Хай вділить доля радості багато,

Енергії, завзяття, творчих сил. 

Вітаємо з днем народження художнього керів-
ника зразкового дитячого ансамблю бального 
танцю “Пролісок” Нелю Григорівну ШПАЧУК, 
завідуючого клубом  с. Прошова  Леоніда  
Миколайовича ВАНЖУЛУ. 

Бажаємо Вам, щоб надії збувались,

Щоб друзі хороші в житті зустрічались,

Щоб стіл був багатий і затишно в хаті,

Хай дні Ваші будуть веселі, як свято.

Від щирого серця Вам щастя й любові,

Нехай Вам таланить і будьте здорові! 

 З  повагою — колективи відділу культури Тернопільської 
РДА, Тернопільського районного будинку культури, 

профспілковий комітет працівників культури  
Тернопільського району.

Фо-П Будний Микола Миколайович має намір отримати дозвіл на 
викиди забруднюючих речовин від опалення приміщень та виробничої 
діяльності: Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засо-
бів. Адреса підприємства: с. Біла, вул. Мазепи, 27 б. Телефон: 29-98-
69; 29-98-00.

Перевищення нормативів граничнодопустимих викидів і санітарно - 
гігієнічних нормативів на території підприємства та за межами 
санітарно-захисної зони немає.

Зауваження приймаються протягом 30 календарних днів з дати опу-
блікування оголошення за адресою: м. Тернопіль, вул. Майдан Пере-
моги, 1, Тернопільська райдержадміністрація, тел.43-61-78.

Цифри і факти ●

В області вже третій рік по-
спіль нарощують обсяги аграрно-
го виробництва. За попередніми 
даними, в 2013р. на Тернопіль-
щині вироблено валової продукції 
сільського господарства (в по-
стійних цінах 2010 р.) на суму 
8035,1 млн.грн., що на 1,1% біль-
ше в порівнянні з 2012 р. Приріст 
валової продукції в 2013 р. отри-
мали в основному за рахунок 
продукції тваринництва, обсяг 
якої проти 2012р. збільшився на 

9,0%, у т.ч. у сільськогосподар-
ських підприємствах — на 26,7%, 
у господарствах населення — на 
4,6%. Обсяг виробництва продук-
ції рослинництва за рік скоротив-
ся на 1,7%, що стало наслідком 
зменшення обсягів виробництва 
всіх основних видів зернових 
(крім кукурудзи та жита), цукро-
вих буряків, картоплі, овочів.
Головне управління статистики 

у Тернопільській області.

Валова продукція аграрного 
сектору знову з приростом
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ут-1
06.05, 7.00, 8.00 Новини.
06.10, 7.05, 8.05 Спорт.
06.30 Доброго ранку, 
         Україно!
06.45, 7.45, 8.20 Гiсть студiї.
07.20 Тема дня.
07.30 Ера бiзнесу.
08.35 Ранковi поради.
08.45 Кориснi поради.
09.00, 21.00 Пiдсумки дня.
09.30, 15.55 Т/с “Таємниця 
         старого мосту”.
10.30 Т/с “МонтеКрiсто”.
11.35 Подорожуй свiтом 
         з Ю. Акунiною.
12.00, 15.00 Новини.
12.10, 21.25 Дiловий свiт.
12.25 Вiра. Надiя. Любов.
13.25 Театральнi сезони.
14.15 Крок до зiрок.
15.10 Euronews.
15.15 Дiловий свiт.
        Агросектор.
15.30 Рояль в кущах.
17.00, 21.40 Олiмпiйська
        студiя.
18.00 Церемонiя 
    вiдкриття Олiмпiйських iгор.
21.35 Тенiс. Кубок 
       Федерацiї. Щоденник.
22.00 Полiттеатр.
22.20 Фестиваль пiснi 
         в Коблево.
22.55 Трiйка, Кено, 
       Секунда удачi.
23.00 Пiдсумки.
23.20 На слуху.
23.45 Вiд першої особи.
00.00 Фiльм-концерт “О. 
        Газманов. Зроблений
       в СРСР”.

Канал “1+1”
06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 
         19.30 “ТСН”.
06.45, 7.10, 8.10 “Снiданок 
        з 1+1”.
08.05 “Економiчна правда”.
09.05, 17.10 Т/с “Асi”.
10.50, 11.45 Т/с
          “Парфумерниця”.
12.40, 13.40 Т/с “Next-3”.
14.40 “Росiйськi сiмейнi
          драми”.
15.40 Т/с “Свати-3”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
20.15 “Вечiрнiй Київ-2013”.
22.05 Комедiя “Поцiлунок
         крiзь стiну”. (2).
23.55 Драма “Убивця 
       всерединi мене”. (3).

Інтер
05.30 Т/с “Вулицi 
       розбитих лiхтарiв-13”.

06.15 Т/с “Поки станиця
          спить”.
07.00, 7.30, 8.00, 8.30,
     9.00, 12.00, 17.55 Новини.
07.10, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок
         з Iнтером”.
9.10 Т/с “Сильнiше за долю”.
11.05, 12.20 Д/с “Слiдство
      вели...” з Л. Каневським”.
13.20 “Судовi справи”.
15.05 “Сiмейний суд”.
16.00 Т/с “Таємницi
          слiдства-13”.
18.00 “Церемонiя вiдкриття
     Зимових Олiмпiйських 
       iгор у Сочi”.
21.00,3.20 “Подробицi” 
          “Час”.
21.30 Т/с “Мосгаз”.

ICTV
05.45 Свiтанок.
06.45, 16.40 Т/с “Лiтєйний, 4”.
08.45, 12.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
       новини.
10.10, 13.00 Т/с “Прокурорська 
         перевiрка”.
13.50, 20.05 Т/с “Чужий 
          район”.
18.45 Факти. Вечiр.
22.50 Х/ф “На вiдстанi 
         удару”. (2).
01.00 Х/ф “Затяжний
        пострiл”. (2).

стб
06.05 “Чужi помилки. 
    Робiн Гуд з великої 
        дороги”.
07.40 Х/ф “Застава
         в горах”.
09.40, 18.20 “Неймовiрна 
       правда про зiрок”.
11.10 Х/ф “Пригоди Шерлока
        Холмса i доктора 
        Ватсона”.
18.00, 22.00 “Вiкна-новини”.
20.10, 22.25 Х/ф “Кров
         не вода”.
00.05 Х/ф “Дiм на узбiччi”.

новий канал
06.20, 6.55 Kids’ Time.
06.25, 13.10 М/с
        “Черепашки-нiндзя”.
06.40, 13.30 М/с “Губка Боб”.
07.00, 7.35 Пiдйом.
08.00 Т/с “Щоденник 
        лiкаря Зайцевої”.
08.55, 17.10 Т/с “Не
       родись вродлива”.
09.45, 18.00, 20.15 
        Т/с “Воронiни”.

15.25 Т/с “Друзi”.
16.10 Т/с “Татусевi доньки”.
19.00, 0.10 Репортер.
19.20 Абзац!
20.00 Т/с “Супер Макс”.
22.20 Х/ф “9 ярдiв-2”. (2).
00.20 Х/ф “Без вiдчуттiв”. (2.

тРК «україна»
06.00 Т/с “Дорожнiй патруль”.
07.00, 9.00, 17.00, 19.00 Подiї.
07.30, 15.25 Щиросердне
          зiзнання.
08.00 Т/с “Подружжя”.
09.10, 12.50, 17.20, 22.30
         Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Горюнов”.
11.50 “Хай говорять”.
16.00 Критична точка.
19.20 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Горюнов”.
22.00 Подiї дня.
23.20 Iсторiя кримiналiстики.
         Судова медицина.
00.20 Т/с “Профiль 
        убивцi”. (2).

К1
06.30 “Top Shop”.
07.30, 16.00 Т/с “Хто у 
        домi господар”.
08.25 М/ф.
10.00 Т/с “Всi жiнки 
        вiдьми”.
13.30 Т/с “Дикий янгол”.
15.00, 19.10 “Орел i решка”.
17.20, 22.25 “Розсмiши
         комiка”.
18.15 “Звана вечеря”.
20.10 “КВН-2013”.
23.20 “ВусоЛапоХвiст”.
00.30 Т/с “Вiдчайдушнi 
        домогосподарки”. (2).

нтн
04.30, 14.50, 17.00 Т/с 
       “Формула стихiї”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Т/с “Вулицi 
        розбитих лiхтарiв-3”.
11.05 Т/с “Вулицi
        розбитих лiхтарiв-10”.
16.45, 19.00 “Свiдок”.
19.30 Х/ф “Танець горностая”.
22.15 Х/ф “Пряма 
        та явна загроза”.
01.00 Х/ф “Iгри патрiотiв”. (2).

тЕт
06.00 Телепузики.
06.30 Малята-твiйнята.
07.20 М/с “Лалалупси”.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.20 М/с “Черепашки 

         мутанти нiндзя”.
09.20 Єралаш.
10.00 Одна за всiх.
12.25 Т/с “Ксена 
         принцеса-воїн”.
14.10, 22.00 6 кадрiв.
15.05 Дайош молодьож!
16.05 Т/с “Дєтка”.
17.00 Т/с “Кухня”.
17.55 Вiд пацанки до
          панянки.
19.05 Iкона стилю.
20.15 Х/ф “Дьюс Бiгало: 
         Новачок жиголо”. (2).
23.30 Т/с “Секс i мiсто”. (2).

перший канал 
(україна)

04.00, 7.00, 10.00, 13.00 
       Новини.
04.05, 7.15 “Олiмпiйський 
        ранок на Першому”.
07.50 “Доброго здоров’ячка!” 
          з Г. Малаховим.
08.40 “Жити здорово!”
09.45, 13.55 “Iстина 
       десь поряд”.
10.15 “Контрольна
         закупiвля”.
10.45 “Модний вирок”.
12.00 Iншi новини.
12.20 “Зрозумiти. 
         Пробачити”.
13.15 “Час обiдати!”
14.10 “Вони i ми”.
15.05 “У наш час”.
16.00 Вечiрнi новини.
16.15 “Енциклопедiя 
        зимової Олiмпiади”.
16.40 “Чекай на мене”.
17.45 “Давай 
          одружимося!”
19.00 “Час”.
19.30 “Поле чудес”.
20.35 Комедiя “Викрутаси”.
22.30 “Вечiрнiй Ургант”.
23.30 Х/ф “Романс про 
          закоханих”.

Мега
06.00 Д/ф “Ейтiнгон: 
        таємний роман”.
06.30, 23.30 Загадки
          Всесвiту.
07.30, 12.30 Жертви 
         природи.
08.30, 13.30 На межi 
         виживання.
09.30 Шукачi.
10.30 Таємнi знаки.
11.30, 15.30 У пошуках 
         пригод.
14.30, 21.30 Смертельна 
         зброя.

16.30 45 секунд 
        до вiчностi.
17.30 У пошуках iстини.
18.30 Наука.UA.
19.30 НЛО. Секретнi файли.
20.30 Д/ф “Таємниця
        золота Колчака”.
22.30 Неймовiрнi Галапагоси.
00.30 Загадки планети.

РтР-планета
06.00 “Ранок Росiї”.
09.55 “Уся Росiя”.
10.05, 16.10, 23.35 Новини 
       культури.
10.20 “Битва титанiв. 
         Суперсерiя-72”.
11.10 “Пiвнiчне сяйво 
       Федора Абрамова”.
12.00, 18.00 Вiстi.
12.25, 15.00, 17.40 Мiсцевий 
        час. Вiстi Москва.
12.40 “Особливий випадок”.
13.25 Т/с “Господиня 
         моєї долi”.
14.10 “Жiноче щастя”.
15.25 Т/с “Таємницi iнституту 
       шляхетних дiвчат”.
16.20 “П’ятий вимiр”.
16.55 “Aсademia”. 
      М. Пантелєєв. “Згортання 
      кровi: життєво необхiдно, 
       смертельно небезпечно”.
18.45 “Прямий ефiр”.
20.05 Х/ф “Легенда-17”.
22.30 “Фiлософiя м’якого 
       шляху”.
00.00 Х/ф “Особиста 
     справа майора Баранова”.

Канал “2+2”
06.00 М/ф.
07.00, 16.30 Т/с “Солдати-15”.
09.00, 18.30 “Новини 2+2”.
09.30 Х/ф “Сицилiйський 
        захист”.
11.15 Х/ф “Викрадення 
          Савойї”.
13.00 “Нове Шалене вiдео
        по-українськi”.
15.00 “Облом UA. 
        Новий сезон”.
19.00 Х/ф “Господар”.
21.00 Х/ф “Ланцюгова
         реакцiя”.
23.00 Х/ф “Помста”. (2).

тонiс
06.00 “Таке спортивне 
     життя. Василь Ломаченко”.
06.30, 8.30, 15.00, 18.30, 21.00 
     “Служба новин 
      “Соцiальний пульс”.
06.55, 18.50, 22.40 “Економiчний

        пульс”.
07.00 “Ранкове еспресо”.
09.00, 20.00 Великий блеф
         Йосипа Сталiна.
10.00, 16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15, 21.35 Я живий 
      i прагну кровi. Че Гевара.
12.45 “Соцiальний статус: 
       вашi права i пiльги”.
13.20 “Цивiлiзацiя Incognita”.
14.00, 22.45 Правдивi iсторiї.
15.15, 21.25 “Соцiальна
         економiка”.
16.20, 0.00 Генiї
          вiд природи.
17.50 “Алло, адвокате!”
19.00 У гостях у
         Д. Гордона.
        Олег Газманов.
00.30 “Вихiдний,
            пiсля опiвночi”.

нтВ-свiт
04.00 “НТВ вранцi”.
06.10 “Жiночий погляд”.
07.05 Т/с “Рубльовка. Live”.
08.00, 11.00, 14.00, 
         17.00 Сьогоднi.
08.25 “Очна ставка”.
09.30 Рятувальники.
10.05 Т/с “Вулицi 
         розбитих лiхтарiв-9”.
11.35 “До суду”.
12.35 Суд присяжних.
13.35, 16.35 Огляд. 
       Надзвичайна подiя.
14.30 “Суд присяжних. 
        Остаточний вердикт”.
15.40 “Справа лiкарiв”.
17.35 “Прокурорська
          перевiрка”.
18.50 “Говоримо
         i показуємо”.
19.45 Т/с “Кримiнальне
          вiдео-2”.
23.40 “Сповiдь” 
           Фiлiп Кiркоров.
00.55 “Школа 
        лихослiв’я”.

Enter-фiльм
05.45 М/ф.
09.15 Х/ф “Два капiтани”.
10.50 Х/ф “На Дерибасiвськiй 
      гарна погода, або 
      На Брайтон-Бiч знову 
      йдуть дощi”.
12.35, 18.55 “Жарт 
         за жартом”.
13.45, 20.05 Т/с “Двi долi”.
15.35 Х/ф “Секретний
         ешелон”.
17.15 Т/с “Клон”.
22.05 Х/ф “Поїзд поза 
       розкладом”.
23.30 Х/ф “Не зiйшлися 
        характерами”.

ут-1
06.00 Пiдсумки.
06.15 Фiльм-концерт 
      “О. Газманов. Зроблений 
       в СРСР”.
07.45 Церемонiя вiдкриття 
     Олiмпiйських зимових
        iгор у Сочi.
10.50 Олiмпiйськi iгри.
      Сноубординг. 
       Слоупстайл (чол.)
12.00 Олiмпiйськi iгри. 
       Лижнi перегони 
       (жiн., 7,5 км/7,5 км).
13.15 Армiя.
13.25 Без цензури.
13.55 Баскетбол. Кубок 
        України. Пiвфiнал.
16.10 Слово регiонам.
16.20 Олiмпiйськi iгри. Бiатлон.
          Спринт (чол., 10 км).
18.10 Олiмпiйськi iгри. Фiгурне
   катання (команднi змагання).
19.55 Олiмпiйськi iгри. Фрiстайл. 
       Могул (жiн.).
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Тенiс. Кубок 
      Федерацiї. Щоденник.
21.30 Олiмпiйська
        студiя. Пiдсумки дня.
22.50 Мегалот.
22.55 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00 Олiмпiйськi зимовi 
        iгри. Бiатлон.
       Спринт. Чоловiки.

Канал “1+1”
06.00 М/ф.
07.00 “Хто там?”
08.05, 8.30 М/с “Король-Лев.
        Тiмон i Пумба”.
08.50 М/ф “Енгрi бердс”.
08.55, 19.30 “ТСН”.
09.40 “Свiтське життя”.
10.40, 11.40, 12.40, 13.40
       Комедiя “Свати-3”.
14.40 “Вечiрнiй Київ-2013”.
16.30, 20.00 “Вечiрнiй квартал”.
18.30 “Розсмiши комiка-4”.
22.10 Драма “Втеча
          з Шоушенка”. (2).
00.50 Трилер 
       “Гора-вбивця”. (3).

Інтер
06.05 Т/с “Мосгаз”.
08.05 “Школа доктора 
        Комаровського”.
08.55 Х/ф “Будьте 
       моїм чоловiком”.
10.45 Х/ф “Егоїст”.

12.40,3.15 Т/с “Одну 
         тебе люблю”.
17.50 Т/с “Усе спочатку”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Усе спочатку”.
22.40 Т/с “Мережева загроза”.

ICTV
06.05 Т/с “Чужий район”.
08.45 Зiрка YouTube.
09.55 Дача.
10.20 Т/с “Московський дворик”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.00 Надзвичайнi новини.
          Пiдсумки з К. Стогнiєм.
19.55 Т/с “Доставити за
         будь-яку цiну”.
23.40 Х/ф “Прорив”. (2).
01.20 Х/ф “Монтана”. (2).

стб
05.40 Х/ф “Садко”.
07.00 “Караоке на Майданi”.
07.55 “Їмо вдома”.
09.00 “Усе буде смачно!”
09.55 “ВусоЛапоХвiст”.
10.50 “Хата на тата”.
12.45 Х/ф “Кров не вода”.
16.20 Х/ф “Кавказька 
       полонянка, або Новi 
      пригоди Шурика”.
18.00 Х/ф “Тещинi млинцi”.
21.40 Х/ф “Жiноча iнтуїцiя”.
00.00 “Детектор брехнi-5”.

новий канал
06.25 М/с “Джуманджi”.
08.10 М/с “Том i Джерi”.
09.50 Файна Юкрайна.
11.55 Уральськi пельменi.
14.35 Т/с “Воронiни”.
18.00 Х/ф “Таксi”.
19.50 Х/ф “Таксi-2”.
21.45 Х/ф “Без вiдчуттiв”. (2).
23.40 Уже який день.
00.35 Х/ф “Шеф”.

тРК «україна»
07.00, 19.00 Подiї.
07.10 Т/с “Iнтерни”.
08.10 Т/с “Iнтерни”.
11.00 Т/с “Дорожнiй
          патруль-2”.
15.00 Х/ф “Мiй коханий генiй”.
19.20 Х/ф “Я буду поряд”.
21.20 Х/ф “Шлях до
         серця чоловiка”.
23.20 Т/с “Рiвняння 
        з усiма вiдомими”.
00.00 Один за сто годин.

К1
06.30 “Top Shop”.
07.30, 10.00 М/ф.
09.00 М/с “Казки Ганса 
        Хрiстiана Андерсена”.
10.30 М/ф “Х’юго: зiрка екрану”.
11.35 Х/ф “Лицар Камелоту”.
13.20 Т/с “Всi жiнки вiдьми”.
15.00 “Орел i решка. СРСР”.
16.50 Х/ф “Малахольна”.
18.50 “Велика рiзниця”.
19.50 “Вечiрнiй квартал”.
21.40 Т/с “Надприродне”. (2).
00.10 Х/ф “Новi мурахи 
          в штанях”. (3).

нтн
07.45 Т/с “Вулицi 
        розбитих лiхтарiв-3”.
09.45 Т/с “Вулицi 
       розбитих лiхтарiв-10”.
11.30 “Речовий доказ”. 
         Ломщики.
12.00 “Головний свiдок”.
12.55 “Випадковий свiдок”.
13.15 “Правда життя. 
         Професiя будiвельник”.
13.45 “Братан-Ботан”.
14.05 Х/ф “Пряма та явна 
          загроза”.
17.00 Т/с “Таємницi 
        слiдства-11”.
22.30 Т/с “Висяки”.

тЕт
06.00 М/ф “Як козаки...”
07.30 Малята-твiйнята.
07.55 Телепузики.
08.30 М/с “Смiшарики. 
       Пiн-код”.
09.00 Мультик з Лунтiком.
09.40 М/с “Даша-дослiдниця”.
10.05 М/с “Вперед, Дiєго,
         вперед!”
10.35 М/с “Бiлка та Стрiлка.
       Пустотлива сiмейка”.
11.05 М/с “Фiксики”.
11.25 М/с “Незвичайнi 
         пригоди Карика i Валi”.
12.35 Обережно, дiти!
13.35 Т/с “Ксена 
          принцеса-воїн”.
16.20 Х/ф “Оптом дешевше”.
18.15 Х/ф “Дьюс Бiгало: 
        Новачок жиголо”.
        (2 категорiя).
20.00 Вiталька.
21.00 Розсмiши комiка.
21.55 РайЦентр.

22.50 Т/с “Секс i мiсто”. (2).
00.45 Х/ф “Лепрекон-2”. (2).

перший канал 
(україна)

04.00, 8.00 Новини.
04.10 “Генiї i лиходiї”.
04.35 Муз. фiльм “Потрiбнi 
        люди”.
06.05 “Грай, гармонь 
         улюблена!”
06.40 “Смiшарики. 
        Новi пригоди”.
06.55 “Розумницi i розумники”.
07.45 “Слово пастиря”.
08.10 “Смак”.
08.50 “Iрина Муравйова.
          “Не учiть мене жити!”
09.55 Комедiя “Викрутаси”.
11.45 “Повтори!”
14.20, 16.25 Х/ф “Старший
          син”.
16.10 Вечiрнi новини.
17.15 Х/ф “Афоня”.
19.00 “Час”.
19.15 “Сьогоднi увечерi”.
21.00 Комедiя “Китайська 
          бабуся”.
22.40 Х/ф “Джордж 
        Харрiсон: Життя 
       в матерiальному свiтi”.
00.25 Х/ф “Портрет з дощем”.

Мега
06.00 У пошуках iстини.
08.00 Божевiльнi розумники.
09.50, 21.30 Iдеї, якi 
        перевернули свiт.
12.30 Неймовiрнi Галапагоси.
15.30 Тварини-гладiатори.
17.30 Д/ф “Полювання 
         на “Осу”.
18.30 Д/ф “Зникла 
        субмарина: К-129”.
19.30 Д/ф “К-278. Залишитися
         живим”.
20.30 Д/ф “Пiрати 21 столiття”.

00.30 Загадки планети.

РтР-планета
06.00, 9.00, 12.00 Вiстi.
06.10, 9.10, 12.20 Мiсцевий
          час. Вiстi Москва.
06.20 Х/ф “Особиста справа 
       майора Баранова”.
08.00 “Планета собак”.
08.25 “Суботник”.
09.20 “Городок”.
09.45 М/ф.
10.05 “Правила
     найпривабливiшої.
      Iрина Муравйова”.
10.50 Х/ф “Артистка з Грибова”.
12.25 Х/ф “Легенда-17”.
14.40 “Суботнiй вечiр”.
16.00 “Прямий ефiр”.
16.55, 18.35 Х/ф “Ляльки”.
18.00 Вiстi у суботу.
20.40 Х/ф “Тариф 
       “Щаслива сiм’я”.
22.15 “Романтика романсу”.
23.10 “Лiнiя життя”.
         О. Розенбаум.
00.10 Х/ф “Варенька”.

Канал “2+2”
06.00 М/ф.
06.25 Х/ф “Сицилiйський
     захист”.
08.00 Т/с “Солдати-15”.
10.00 Т/с “Боєць. 
       Народження легенди”.
17.00 Х/ф “Господар”.
19.00 Х/ф “Снайпер”. (2).
21.00 Х/ф “Володар морiв: 
       на краю землi”.
23.30 Х/ф “Рiчард: 
      Левине серце”. (3).

тонiс
06.00 Х/ф “Мiст короля 
        Людовика Святого”.
07.35 “Будь в курсi!”
08.00 “Служба новин
         “Соцiальний пульс”.

09.00 Великий блеф 
        Йосипа Сталiна.
10.00 “Свiтськi хронiки”.
10.55 Х/ф “Зрада”.
13.30 За сiм морiв.
14.00 Правдивi iсторiї.
15.00 Геннадiй Хазанов. 
    П’ять граней успiху.
16.50 “Ронiн”.
17.35 “Алло, адвокате!”
18.15 “Цивiлiзацiя Incognita”.
18.30 “Соцiальний
       пульс вихiдних”.
19.00 Великi будови давнини.
20.00 Життя на краю землi.
21.00 Джон Леннон. 
       Погляд зсередини.
22.00 Х/ф “Кiднепiнг”. (2).
00.00 “Вихiдний,
         пiсля опiвночi”.

нтВ-свiт
05.35 “НТВ Вранцi”.
06.00, 8.00, 11.00 Сьогоднi.
06.20 Огляд.
06.55 Головна дорога.
07.25 “Готуємо з 
     Олексiєм Зимiним”.
08.25 Росiйська начинка.
08.55 “Кулiнарний двобiй”.
09.55 Квартирне питання.
11.25 О. Журбiн. Мелодiї 
      на згадку.
12.10 Т/с “Адвокат”.
14.10 Рятувальники.
14.25 “Очна ставка”.
15.30 “Нашi” з Левом
      Новоженовим”.
16.20 Огляд. Надзвичайна подiя.
17.00 “Центральне телебачення” 
        з В. Такменєвим.
17.55 “Новi росiяни. 
        Сенсацiї”.
18.50 Ти не повiриш!
19.50 Детектив “Iдеальне
     вбивство”.
21.40 Т/с “Iржа”.
23.40 “Екстрасенс 
        по рознарядцi”.
00.30 “Судовий детектив”.

Enter-фiльм
05.45 М/ф.
10.00 Х/ф “Безневиннi 
      створiння”.
11.20 “Жарт за жартом”.
12.20 Т/с “Казароза”.
15.20 Т/с “Вiзит до Мiнотавра”.
22.15 Х/ф “Секретний
       ешелон”.
00.05 Х/ф “Поїзд 
         поза розкладом”.

Банк речей
при Тернопільському районному територіальному 
центрі соціального обслуговування проводить збір 

одягу та взуття, придатного для користування.  
Всі речі роздадуть одиноким малозабезпеченим 

людям. Звертатися за адресою:  
м. тернопіль, вул. М. Кривоноса, 10,  

тел. 53-81-12, 53-79-06.
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Програми місцевих телекаНалівTV-4
Понеділок, 3 лютого
06.00 Т/с «Життя як життя». (1).
06.45, 9.15, 10.45 Ранковий 
         фітнес.
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 «Ти зможеш».
07.50 «Слід».
08.10 Вікно в Америку.
08.30 Переможний 
         голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 «Справжня ціна».
09.45 «Про нас».
10.00 Т/с «Життя як життя». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
12.10 Межа правди.
13.10 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Живіть у радості». (1).
17.00 «Унікальна Україна».
17.30 «Гал-кліп».
18.00 Т/с «Гра в кохання». (1).
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 «Сільський календар».
20.40 Дім книги.
21.00 Наші вітання.
21.30 «Розкішні мандрівки».
22.35 Х/ф «Всі чоловіки
         брати». (1).
00.15 Час-Tайм.
ттБ
06.05 “Джерело духовності”.
06.25 “Мій тренер гімнастика”.
06.45 “Пісні нашого краю”.
07.00 “Панорама подій”.
07.30 “Урок… для батьків”.
08.00 “Ранок з ТТБ”.
10.00 “Відверті діалоги”.
11.00 “У країні Мультляндії”.
12.00 “Мамина школа”.
12.30 “Мелодії цимбалів
           Івана Кавацюка”.
13.00 16.00 “Вісті ТТБ”.
13.25 “Плекайте мову”.
13.30 “Словами малечі
         про цікаві речі”.
13.50 “Ботанічний музей”.
14.00 “Пісні нашого краю”.
14.15 “Цікаво про чай та каву”.
14.30 “Літературна вітальня”.
15.00 “Кіноісторії нашого часу”.
15.30 “Ми  українські”.
16.15 “Чудесний канал”.
16.40 “Юні експерти”.
16.45 “До речі, про речі”.
17.00 “Новини України”.
17.15 “100 шедеврів”.
17.30 “Випробуй на собі”.
18.00 “В об’єктиві ТТБ”.
18.15 “Пісні нашого краю”.
18.30 “Західний експрес”.
18.45 “Пісня в дарунок”.
19.00, 22.00 “Вісті ТТБ”.
19.30, 22.30 “Актуально”.
19.45 “Храми Поділля”.
20.00 “Кобзар єднає Україну”.
20.15 “Будьте здорові”.
20.45 “Вечірня казка”.
21.00 “Імена”.
21.30 “Урок… для батьків”.
22.45 “Немов сльозинка 
          на щоці землі”.
23.00 Співають “Козаки
        Поділля”.
TV-4
вівторок, 4 лютого
06.00 Т/с «Гра в кохання». (1).
06.45, 9.15, 10.45 Ранковий
            фітнес.
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 «Сільський календар».
08.05 «Індекс небезпеки».
08.30 Переможний голос 
            віруючого.
09.00 Час-Tайм.

09.30 «Унікальна Україна».
10.00 Т/с «Гра в кохання». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
11.50 «Чарівний ключик».
12.10 «Музичні делікатеси».
12.40 «Відчиняй».
13.10 «Новорічна катавасія».
14.00 Х/ф «Слуга». (1).
17.00 «Унікальна Україна».
17.30 «Смаки культур».
18.00 Т/с «Гра в кохання». (1).
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 «Екологічно чисте життя».
20.30 «Магія природи».
21.00 Наші вітання.
21.30 «Автоакадемія».
22.35 Х/ф «Гіпноз». (2).
00.15 Час-Tайм.
ттБ
06.05 “Джерело духовності”.
06.25 “Мій тренер  гімнастика”.
06.45 “Пісні нашого краю”.
07.00, 13.00, 16.00 “Вісті ТТБ”.
07.30 “Кіноісторії нашого часу”.
8.00 “Ранок з ТТБ”.
10.00 “Будьте здорові”.
10.30 “Час країни”.
11.00 “У країні Мультляндії”.
12.00 “В об’єктиві ТТБ”.
12.15 “100 шедеврів“.
12.30 “Випробуй на собі”.
13.25 “Плекайте мову”.
13.30 “Кобзар єднає Україну”.
13.45 “Новини України”.
14.00 “Імена”.
14.30 “Мова про мову”.
15.00 “Економічне коло”.
16.15 “Хатинка Василинки”.
16.40 «Василь Сухомлинський 
        дітям”.
17.00 “Новини України”.
17.15 “Козацька звитяга”.
17.30 “До чистих джерел”.
18.00 “Cтудмістечко”.
18.15 “Пісні нашого краю”.
18.30 “ПрофStyle”.
18.45 “Пісня в дарунок”.
19.00, 22.00 “Вісті ТТБ”.
19.30, 22.30 “Тема дня”.
19.45 “Зона ризику”.
20.45 “Вечірня казка”.
21.00 “Час реформ”.
21.30 “Діловий ритм”.
22.45 Д/ф “Хотин”.
23.00 “Світ моєї любові”.
TV-4
Cереда, 5 лютого
06.00 Т/с «Гра в кохання». (1).
06.45, 9.15, 10.45 Ранковий
        фітнес.
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 «Екологічно чисте життя».
08.05 «Магія природи».
08.30 Переможний голос
          віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 «Унікальна Україна».
10.00 Т/с «Гра в кохання». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
12.10 «Гал-кліп».
12.40 «Автоакадемія».
13.10 «Романсу звуки милі».
14.00 Х/ф «Слуга». (1).
16.40 «Чарівний ключик».
17.00 «Унікальна Україна».
17.30 «Розкішні мандрівки».
18.00 Т/с «Гра в кохання». (1).
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 «Формула здоров’я».
21.00 Наші вітання.

21.30 «Музичні делікатеси».
22.35 Х/ф «Закон сили». (2).
00.15 Час-Tайм.
ттБ
06.05 “Джерело духовності”.
06.25 “Мій тренер-гімнастика”.
06.45 “Пісні нашого краю”.
07.00, 13.00, 16.00 “Вісті ТТБ”.
07.30 “Удосвіта”.
08.00 “Ранок з ТТБ”.
10.00 “Пісні нашого краю”.
10.15 “Козацька звитяга”.
10.30 “Час країни”.
11.00 “У країні Мультляндії”.
12.00 “До чистих джерел”.
12.30 “Час реформ”.
13.25 “Плекайте мову”.
13.30 “Студмістечко”.
13.45 “Новини України”.
14.00 “Зона ризику”.
15.00 “Удосвіта”.
15.30 “Час змін”.
16.15 “Чудесний канал”.
16.40 “Іноземна для дітей”.
16.50 Д/ф “Мій сонячний степ”.
17.00 “Новини України”.
17.15 “Жива традиція”.
17.30 “Після школи”.
17.45 “Музей іграшок”.
18.00 “Думки вголос”.
18.30 “Надія є”.
18.45 “Пісня в дарунок”.
19.00, 22.00 “Вісті ТТБ”.
19.30, 22.30 “Тема дня”.
19.45 “7 природних 
        чудес України”.
20.00 “Економічний інтерес”.
20.15 “Дива цивілізації”.
20.45 “Вечірня казка”.
21.00 “Невигадані історії”.
21.30 “Енергоманія”.
22.45 Д/ф “Одеський 
        художній музей”.
23.00 “Світ моєї любові”.
TV-4
Четвер, 6 лютого
06.00 Т/с «Гра в кохання». (1).
06.45, 9.15, 10.45 Ранковий 
     фітнес.
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 «Формула здоров’я».
08.30 Переможний голос 
        віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 «Унікальна Україна».
10.00 Т/с «Гра в кохання». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
12.10 «Про кіно».
12.25 «Смаки культур».
13.00 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Аве Марія». (1).
17.00 «Унікальна Україна».
17.30 «Музичні делікатеси».
18.00 Т/с «Гра в кохання». (1).
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 Знати більше.
21.00 Наші вітання.
21.30 «Відчиняй».
22.35 Х/ф «Краплі дощу 
        на розпечених скелях». (2).
00.15 Час-Tайм.
ттБ
06.05 “Джерело духовності”.
06.25 “Мій тренер  гімнастика”.
06.45 “Пісні нашого краю”.
07.00, 13.00, 16.00 “Вісті ТТБ”.
07.30 “Розмова без нотацій”.
08.00 “Ранок з ТТБ”.
10.00 “Пісні нашого краю”.
10.15 “Думки вголос”.
10.30 “Час країни”.

11.00 “У країні Мультляндії”.
12.00 “Після школи”.
12.15 “Жива традиція”.
12.30 “Дива цивілізації”.
13.25 “Плекайте мову”.
13.30 “Надія є”.
13.45 “Новини України”.
14.00 “Уряд на зв’язку 
        з громадянами”.
14.30 “Соло на два голоси”.
15.05 “Музей іграшок”.
15.15 “7 природних чудес 
      України”.
15.30 “Інновації”.
15.45 Д/ф “Одеський 
       художній музей”.
16.15 “Чудесний канал”.
16.40 “Іноземна для дітей”.
16.50 “Письменник нашого 
         дитинства”.
17.00 “Новини України”.
17.15 Д/ф “Серце Поділля 
          Немирів”.
17.30 “Спадщина”.
18.00 “Загублені у часі”.
18.30 “Печери Тернопілля”.
18.45 “Пісня в дарунок”.
19.00, 22.00 “Вісті ТТБ”.
19.30, 22.30 “Тема дня”.
19.45 “Що робити?”
20.45 “Вечірня казка”.
21.00 “Час реформ”.
21.30 “Розмова без нотацій”.
22.45 “Поліські животоки”.
23.00 “Культурні центри Китаю”.
TV-4
П’ятниця, 7 лютого
06.00 Т/с «Гра в кохання». (1).
06.45, 9.15, 10.45 Ранковий 
     фітнес.
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 Знати більше.
08.30 Переможний голос
        віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 «Унікальна Україна».
10.00 Т/с «Гра в кохання». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
11.50 «Чарівний ключик».
12.10 «Гал-кліп».
12.40 «Розкішні мандрівки».
13.10 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Атентат. Осіннє
       вбивство в Мюнхені». (1).
17.00 «Унікальна Україна».
17.30 «Відчиняй».
18.00 Т/с «Гра в кохання». (1).
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.10 «Сільський календар».
20.40 «Індекс небезпеки».
21.00 Наші вітання.
21.30 «Про кіно».
22.35 Х/ф «Поклик предків». (1).
00.15 Час-Tайм.
ттБ
06.05 “Джерело духовності”.
06.25 “Мій тренер  гімнастика”.
06.45 “Пісні нашого краю”.
07.00, 13.00, 16.00 “Вісті ТТБ”.
07.30 “Невигадані історії”.
08.00 “Ранок з ТТБ”.
10.00 “Пісні нашого краю”.
10.15 “Печери Тернопілля”.
10.30 “Час країни”.
11.00 “У країні Мультляндії”.
12.00 “Поліські животоки”.
12.15 Д/ф “Серце Поділля 
      Немирів”.
12.30 “Час реформ”.
13.25 “Плекайте мову”.
13.30 “Загублені у часі”.

13.45 “Новини України”.
14.00 “Що робити?”
15.00 “Спадщина”.
15.30 “Повір у себе”.
16.15 “Чудесний канал”.
16.40 “Іноземна для дітей”.
16.50 “Маленька перерва”.
17.00 “Новини України”
17.15 “4 лапи”.
17.30 “Легенди Запоріжжя”.
18.00 “Від класики до джазу”.
18.15 “Пісні нашого краю”.
18.30 “Назбиране”.
18.45 “Пісня в дарунок”.
19.00, 22.00 “Вісті ТТБ”.
19.30, 22.30 “Тема дня”.
19.45 “Західний експрес”.
20.00 “Де пахнув сніг…”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Захисник Вітчизни 
          рятувальник”.
21.30 “Абетка здоров’я”.
22.45 “Поліські животоки”.
23.00 “Перший та єдиний 
        у світі”.
23.40 “Телемандри”.
TV-4
субота, 8 лютого
06.00 «Відчиняй».
06.30 «Про нас».
06.45, 9.15, 11.00 Ранковий
         фітнес.
07.00 Провінційні вісті.
07.35 Х/ф «Інше життя,
       або втеча з того світу». (1).
09.00 Час-Tайм.
09.30 Знати більше.
10.30 Блага звістка 
        з Р. Реннером.
11.15 «Про нас».
11.30 Зміни свій світ.
12.00 «Магія природи».
12.30 Х/ф «Твої, мої, наші». (1).
14.00 «Смаки культур».
14.40 Мультфільми.
15.00 Х/ф «Хлопчиська
         є хлопчиська». (1).
16.30 Дім книги.
17.00 Хіт-парад.
18.00 Наші вітання.
19.00 «Сад, город, квітник».
19.30 «Музичні делікатеси».
20.10 Суботній вечір.
21.15 Х/ф «Тринадцять днів». (1).
00.10 Час-Тайм
ттБ
06.05 “Джерело духовності”.
06.25 “Мій тренер 
         гімнастика”.
06.45 “Пісні нашого краю”.
07.00 “Вісті ТТБ”.
07.30 “Легенди Запоріжжя”.
08.00 “Ранок з ТТБ”.
10.00 “Пісні нашого краю”.
10.15 “Назбиране”.
10.30 “Час країни”.
11.00 “У країні Мультляндії”.
12.00 “Дитячі забави”.
12.30 “Музичний 
         калейдоскоп”.
13.00 “4 лапи”.
13.25 “Плекайте мову”.
13.30 “Від класики до джазу”.
13.45 “Новини України”.
14.00 “Де пахнув сніг…”
14.40 “Поліські животоки”.
14.55 “Театральні зустрічі”.
16.00 “Скарби роду”.
16.30 “Живі сторінки”.
17.00 “Фільм  дітям”.
18.15 “Пісні нашого краю”
18.30 “Телемандри”.

18.45 “Пісня в дарунок”.
19.00 “Панорама подій”.
19.30 “Смак життя”.
20.00 “Крізь призму часу”.
20.15 “Спортивні меридіани”.
20.30 “Шляхами Тараса”.
20.45 “Вечірня казка”.
21.00 “Поклик таланту”.
22.20 “Тернопілля крізь роки”.
22.30 Д/ф “Моя Черкащина”.
22.55 “Музична хвиля ТТБ”.
23.00 Д/ф “На скрижалях 
        мого серця”.
23.30 “Від класики до джазу”.
TV-4
Неділя, 9 лютого
06.00 Х/ф «Твої, мої, наші». (1).
07.45, 9.45 Ранковий фітнес.
08.00 «Магія природи».
08.40 Час-Тайм.
09.00 Повнота радості життя.
09.30 «Справжня ціна».
10.00 Дім книги.
10.15 Пряма трансляція 
      святої літургії з 
       архікатедрального 
       собору УГКЦ м. Тернополя.
11.40 «Про нас».
12.00 Х/ф «Хлопчиська
        є хлопчиська». (1).
13.30 «Чарівний ключик».
14.00 «Погляд зблизька».
14.30 «Екологічно чисте життя».
15.00 «Магія природи».
15.30 «Про нас».
16.00 «Формула здоров’я».
17.00 Вікно в Америку.
17.30 «Смаки культур».
18.00 Наші вітання.
19.00 Провінційні вісті. Тиждень
19.40 Хіт-парад.
20.45 «Про нас».
21.00 «Гал-кліп».
21.30 «Про кіно».
22.00 Х/ф «Дев’яте небо». (2).
23.45 Час-Тайм.
00.00 Провінційні вісті. 
        Тиждень.
ттБ
06.05 “Джерело духовності”.
06.25 “Мій тренер  гімнастика”.
06.45 “Пісні нашого краю”.
07.00 Д/ф “Моя Черкащина”.
07.30 “Живі сторінки”.
8.00 “Ранок з ТТБ”.
10.00 “Крізь призму часу”.
10.15 “Вінтаж”.
10.30 “Шляхами Тараса”.
10.45 “Словами малечі
         про цікаві речі”.
11.00 “У країні Мультляндії”.
12.00 “Тернопілля крізь роки”.
12.15 “Cпортивні меридіани”.
12.30 “Дитячі забави”.
13.00 “Пісні нашого краю”.
13.25 “Плекайте мову”.
13.30 “Смак життя”.
14.00 “Поклик таланту”.
15.20 “Світлій пам’яті 
       народної артистки
       України Раїси Кириченко”.
16.00 “Мамина школа”.
16.30 “Театральні зустрічі”.
17.35 “На покуті душі”.
18.00 “Родина художників”.
18.30 Д/ф “За покликом гір”.
18.45 “Пісня в дарунок”.
19.00 “Гурт “Ріка життя”.
20.00 “Подорож гурмана”.
20.45 “Вечірня казка”.
21.00 “Відверті діалоги”.
22.00 “Скарби роду”.
22.30 Д/ф “Людина Всесвіту”.
23.00 “Лариса Кадирова. 
       Моя Марія Заньковецька”.
23.40 Д/ф “Тригірська обитель”.

Ут-1
06.05 Свiт православ’я.
06.35 Смiх з доставкою 
        додому.
07.05 Панянка та кулiнар.
07.30 “Дружина”.
09.00 Олiмпiйськi iгри.
      Гiрськолижний спорт.
       Швидкiсний спуск (чол.)
11.15 Олiмпiйськi iгри. 
       Сноубординг. 
        Слоупстайл (жiн.)
12.30 Олiмпiйськi iгри. Лижнi 
   перегони (чол., 15 км/15 км).
13.55 Баскетбол.
         Кубок України. Фiнал.
16.10 Ми хочем, щоб ви знали.
16.20 Олiмпiйськi iгри. 
  Бiатлон. Спринт (жiн., 7,5 км).
17.55 Олiмпiйськi iгри. Фiгурне
    катання (команднi змагання).
20.15 Олiмпiйськi iгри. 
       Стрибки на лижах з
         трамплiна (чол.)
21.00 Пiдсумки тижня.
21.30 Тенiс. Кубок 
       Федерацiї. Щоденник.
21.35 Олiмпiйська
        студiя. Пiдсумки дня.
22.45 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
23.30 Олiмпiйськi зимовi 
    iгри. Бiатлон. Спринт. Жiнки.

канал “1+1”
06.00 Х/ф “Мiо, мiй Мiо”.
07.40 М/ф.
08.10, 8.35 М/с “Король-Лев.
          Тiмон i Пумба”.
09.00 “Лото-Забава”.
10.05 “ТСН”.
10.40 Комедiя “Тридцять три”.
12.10 “Мiняю жiнку-5”.
13.30 “Чотири весiлля-2”.
14.50 “Маша i ведмiдь”.
15.45 Мелодрама 
        “Хай говорять”.
19.30 “ТСН-Тиждень”.
20.15 Драма “Ладога”.
00.25 “Свiтське життя”.

інтер
05.45 Т/с “Мережева загроза”.
09.30 “Школа доктора
       Комаровського. 
       Невiдкладна допомога”.

10.00 “Орел i решка. 
         На краю свiту”.
10.55 Т/с “Усе спочатку”.
15.00 Т/с “Одну тебе люблю”.
18.05 Т/с “Осiннiй вальс”.
20.00 “Подробицi тижня”.
21.00 Т/с “Осiннiй вальс”.
22.50 Т/с “Що приховує 
         любов”. (2).
00.30 Х/ф “Егоїст”.

ICTV
06.05 Свiтанок.
07.15 Дача.
07.50 Мультособистостi.
08.20 Так$i.
08.45 Зiрка YouTube.
09.55 Козирне життя.
10.25 Вам i не снилося!
11.05 Т/с “Лiсник”.
18.45 Факти тижня.
19.40 Х/ф “Прорив”. (2).
21.25 Х/ф “Бiй з тiнню. 
        Останнiй раунд”. (2).
00.00 Х/ф “Бiй з тiнню.
        Реванш”. (2).

стБ
06.25 Х/ф “Варвара краса 
          довга коса”.
07.55 “Їмо вдома”.
09.00 “Усе буде смачно!”
10.45 “Караоке на Майданi”.
11.40 Х/ф “Пiзнє розкаяння”.
15.20 Х/ф “Тещинi млинцi”.
19.00 “Слiдство ведуть 
         екстрасенси”.
20.00 “Один за всiх”.
21.10 Х/ф “Московськi сутiнки”.
23.10 Х/ф “Iнше обличчя”.
01.00 Х/ф “Сни”. (2).

Новий канал
05.35 М/с “Джуманджi”.
07.45 Церква Христова.
08.00 М/с “Том i Джерi”.
10.25 Файна Юкрайна.
12.45 М/с “Черепашки-нiндзя”.
14.30 Х/ф “Таксi”.
16.15 Х/ф “Таксi-2”.
18.00 Х/ф “Прибульцi-2”.
20.15 Х/ф “Татусi без 
         шкiдливих звичок”.
22.25 Х/ф “Шеф”.

00.15 Уже який день.

трк «Україна»
06.40 Подiї.
07.00 Х/ф “Полин 
          трава окаянна”.
09.00 Ласкаво просимо з Аллою 
Крутою. У гостях В. Вакарчук.
10.00, 11.00 Таємницi зiрок.
12.00 Т/с “Дорожнiй патруль-2”.
15.00 Х/ф “Я буду поряд”.
17.00 Х/ф “Шлях до
         серця чоловiка”.
19.00 Подiї тижня.
20.00 Т/с “Iнтерни”.
21.30 Т/с “Iнтерни”.
23.00 Comedy Woman.
00.00 Comedy Club.

к1
06.30 “Top Shop”.
07.30 М/ф.
08.15 М/ф “Х’юго: 
        зiрка екрану”.
09.20 Х/ф “Лицар Камелоту”.
11.00 Х/ф “Малахольна”.
13.00 “Орел i решка. СРСР”.
14.50 “КВН-2013”.
18.00 “Вечiрнiй квартал”.
19.50 Х/ф “Смокiнг”.
21.40 Т/с “Надприродне”. (2).
00.10 Х/ф “Немає чоловiкiв
       немає проблем”.

НтН
08.00 Т/с “Таємницi 
        слiдства-11”.
11.30 “Легенди карного 
       розшуку”. Полювання 
         на Кадика.
12.00 “Агенти впливу”.
12.45 Х/ф “Танець горностая”.
15.15 Т/с “Двоє зi скриньки-2”.
19.00 Т/с “Кремiнь-2”.
23.00 “Жорстокий 
       спорт”. Фiгурне катання.
23.55 Т/с “NCIS: полювання 
        на вбивцю-9”. (2).

тет
06.00 Х/ф “Снiгуронька”.
07.30 Малята-твiйнята.
07.55 Телепузики.
08.30 М/с “Смiшарики. 

          Пiн-код”.
09.00 Мультик з Лунтiком.
09.40 М/с “Даша-дослiдниця”.
10.05 М/с “Вперед,
       Дiєго, вперед!”
10.35 М/с “Бiлка та 
   Стрiлка. Пустотлива сiмейка”.
11.05 М/с “Фiксики”.
11.30 М/ф “Школа монстрiв. 
    Новенька у школi монстрiв”.
12.00 Обережно, дiти!
12.25 Х/ф “Космiчнi пригоди
          цуценят Санти”.
14.15 Х/ф “Оптом дешевше”.
16.10, 21.00 Розсмiши комiка.
17.05 Країна У.
19.00 Вiталька.
21.55 РайЦентр.
22.50 Т/с “Секс i мiсто”. (2).
00.45 Х/ф “Кабаре”.

Перший канал 
(Україна)

04.00, 8.00, 10.00 Новини.
04.10 “Генiї i лиходiї”.
04.35 Х/ф “Серце 
         б’ється знов...”
06.05 “Армiйський магазин”.
06.35 “Смiшарики. ПIН-код”.
06.55 “Здоров’я”.
08.10 “Непутнi замiтки”.
08.30 “Поки всi вдома”.
09.25 “Фазенда”.
10.10 Т/с “Пригоди 
        принца Флорiзеля”.
13.55, 16.50 “Енциклопедiя 
         зимової Олiмпiади”.
15.00 Х/ф “Гусарська балада”.
17.55 “Перша пара.
          Бiльше, нiж кохання”.
19.00 Недiльний “Час”.
20.00 Х/ф “Кохання та iншi
           обставини”.
21.55 Х/ф “Кiн-дза-дза!”
00.20 Х/ф “Європейська
          iсторiя”.

мега
06.00 Тварини-гладiатори.
08.00 Божевiльнi розумники.
09.50, 21.30 Iдеї, 
          якi перевернули свiт.
12.30 Глибини океану.
14.30 Мадагаскар.

15.30 У пошуках пригод.
18.30 Великi таємницi.
         НЛО. Шпигунська вiйна.
19.30 Битва цивiлiзацiй.
          НЛО. Особливе досьє.
20.30 Великi таємницi.
       Марсiанськi хронiки.
00.30 Загадки планети.

ртр-Планета
05.45 Х/ф “Варенька”.
07.20 “Сам собi режисер”.
08.00 “Смiхопанорама”.
08.25 “Ранкова пошта”.
09.00 Вiстi.
09.10 Мiсцевий час. Вiстi 
        Москва. Тиждень у мiстi.
09.45 “У свiтi тварин”.
10.10 Росiя любов моя! 
     “Культура тувинцiв”.
10.40 Х/ф “Артистка 
         з Грибова”.
11.45 До ювiлею кiностудiї
       “Мосфiльм”. “90 крокiв”.
12.00 “У Вашому домi”. 
       Г. Ансiмов.
12.40 “Бiльше, нiж кохання”.
13.20 “Абсолютний слух”.
14.00 Х/ф “Зимове танго”.
16.50 “Смiятися дозволяється”.
17.50 Х/ф “Маша i ведмiдь”.
19.25 Х/ф “Подаруй менi 
         трiшки тепла”.
21.00 Вiстi Тижня.
22.30 Х/ф “Обмiняйтесь
         обручками”.
00.15 Х/ф “Хатня робiтниця”.

канал “2+2”
06.00 М/ф.
07.00 “Маски-шоу”.
10.15 Т/с “Мисливцi 
        за старовиною”.
13.00 Х/ф “Острiв скарбiв”.
16.30 Х/ф “Володар морiв: 
       на краю землi”.
19.00 Х/ф “Ланцюгова реакцiя”.
21.00 “Королi рингу”. Всесвiтня
      серiя боксу (WSB). Argentina
       Condors Українськi Отамани.
23.40 Х/ф “Снайпер”. (2).

тонiс
06.00 Х/ф “Зрада”.

07.35, 20.15 “Кумири”.
07.50, 20.00 “Цивiлiзацiя
          Incognita”.
08.00 “Соцiальний 
       пульс вихiдних”.
09.00 Великi будови давнини.
10.00 “Будь в курсi!”
10.40 “Щоденник для батькiв”.
11.20 Х/ф “Мiст короля 
       Людовика Святого”.
14.15 За сiм морiв.
15.00 Чорне золото Аляски.
16.00, 0.00 Йосип Кобзон 
      “Я кохаю вас так шалено”.
17.50 “Моднi iсторiї 
       з Оксаною Новицькою”.
18.30 “Свiт за тиждень”.
19.00 Великi династiї:
          Воронцови.
20.40 “Свiтськi хронiки”.
21.00 Портрет Леонардо. 
    Малюк, що пiдкорив Голiвуд.
22.10 Х/ф “Осiннiй 
          детектив”. (2).

Нтв-свiт
05.35 “НТВ вранцi”.
06.00, 8.00, 11.00 Сьогоднi.
06.20 Казки Баженова.
06.50 Їхнi вдачi.
07.25 “Перша передача”.
08.25 Їмо вдома!
09.05 Дачна вiдповiдь.
10.05 “Ви смiятиметеся!”
10.20 Золотий пил.
11.25 Своя гра.
12.20 Т/с “Адвокат”.
14.20 “Очна ставка”.
15.25 “Слiдство вели...”
16.20 Надзвичайна подiя. 
        Огляд за тиждень.
17.00 “Сьогоднi. Пiдсумкова 
        програма” 
       з К. Поздняковим.
17.55 Т/с “Агент особливого
         призначення-4”.
21.50 Т/с “Iржа”.
23.45 Т/с “Гончi”.

Enter-фiльм
05.45 М/ф.
10.00 Х/ф “Два капiтани”.
11.40 “Жарт за жартом”.
12.40 Т/с “Вiзит до Мiнотавра”.
19.40 Т/с “Казароза”.
22.40 Х/ф “Гра на мiльйони”.
00.35 Т/с “1814”.
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ПРОДАМ
* торгове приміщення. Тел. 

(096) 34-64-398.
* земельна ділянка під забу-

дову, 0,15 га, 9 км від Тернопо-
ля, недорого. Тел.: 097-229-43-
58, 098-80-46-342.

* мотоблоки нові (потужніс-
тю від 4 до 15 к.с.), трактори 
(від 12 к.с.), мототрактори, 
двигуни різних потужностей, 
навісне обладнання, гарантія, 
з/ч, безкоштовна доставка. 
Знайдете дешевше — віддамо 
ще дешевше. Тел. (098) 598-
94-84, (0352) 49-30-00, (098) 
259-19-58.

* куток кухонний (натураль-
ний шпон) ціна 900 грн.Тел. 098 
592-71-01.

* УАЗ 1959 р.в. двигун ГАЗ-24 
6 місць, двох дверний, кузов з 
металевою обивкою. Ціна дого-
вірна. Тел 49-32-81, 067-38-14-
441.

* гараж металевий, окремий, 
для магазину або складу. (098) 
04-01-519.

* зерно пшениці, 2 т. (098)  
26-10-800.

* ЗІЛ-130, 1991 р. в., газ/бен-
зин, ціна договірна. Тел.: 29-27-
38, (068) 054-98-66, (098) 675-
09-23.

* музичний центр з колонка-
ми “Радіотехніка”. Тел. 26-19-
22.

* котел КЧМ-5 (новий). Тел. 
26-19-22.

* пісок, гравій, декоративний 
та будівельний камінь. Тел. (098) 
057-93-61, 52-13-75.

* автомобіль “САЗ 3507”, 
1987 р. в. у хорошому стані. 
Ціна договірна. Тел. (096) 
137-70-60.

* стрижу безкоштовно під на-
глядом перукаря. Наталя. (096) 
642-13-36.

* автомобіль “Шевроле Авео” 

— на виплату від 995 грн./мі-
сяць. Пенсіонерам та пільгови-
кам — знижка. Тел. (097) 887-
48-36, Вероніка.

* продаються музичні ко-
лонки (електровойси), 2 шт. 
по 1000 Вт. Підсилювач “Фо-
нік”. Ціна 7500  грн. Тел. 
0971599714. Володимир.

* продається будинок у с. Бі-
ла Тернопільського району, 
10х11 м, з надвірними будівля-
ми. Всі комунікації, город, сад. 
Площа — 0,13 га. Ціна — 100 
тис. у. о. Тел. (097) 247-80-81.

* металочерепиця, про-
фнастил, комплектуючі, сис-
теми водозабору. Консульта-
ції з установки, заміри, до-
ставка. Тел. (097) 473-51-37.

* продам обігрівачі, холодиль-
ники, морозильники, газові пли-
ти, порохотяги, цифрову техніку 
та оргтехніку. Гарантія, достав-
ка. Тел.: 43-38-44; 43-43-23.

* продаю вікна, двері мета-
лопластикові, дерев’яні, ме-
талеві ворота, захисні ролети, 
паркет, меблі. Низькі ціни. 
Тел.: (0352) 52-42-39.

* декоративну бетонну огоро-
жу, тротуарну плитку, паркет  
дубовий. Найнижчі ціни, тел.:  
51-38-26, (093) 108-18-73, (097) 
936-95-65.

ПОСЛУГИ
* гроші готівкою на всі ви-

падки життя. ТОКС “Аверс” 
(Св. А01 №441153) Тел.: 
(0352) 52-81-38,  (067) 354-
71-48.

* репетиторство з англійської 
та польської мов. Тел. (097) 491-
58-41.

* здам в оренду майстерню 
100 м2 (токарні, фрезерні 
станки, зварка, листогин) під 
рихтовку автомобілів. Тел.: 
51-00-97, 067-700-55-02.

* до уваги юридичних і фізич-
них осіб: автосервіс “Спектр”  
(м. Тернопіль, вул. 15 квітня, 44) 
ремонтує ходову частину, двигу-
ни, коробки передач, електроо-
бладнання, гальмівну систему, 
систему охолодження, рульове 
управління на легкових автомо-
білях і бусах, встановлює сигна-
лізацію, здійснює комп’ютерну 
діагностику. Чистка форсунок, 
ремонт інжекторів. Тел.: 067-
700-55-02, 51-00-97.

* штукатурка зовнішня — 30-
35 грн./м2 , внутрішня — 25-30 
грн./м2; стяжка — 30 грн./м2; 
утеплення: пінопласт, вата — 35-
40 грн./м2; підвісні стелі — 50-70 
грн./м2; шпаклівка — 20-25 грн./
м2, “короїд”, “баранек” — 25-30 
грн./м2; набриск, драп в кольорі 
— 20-25 грн./м2. Власне ришту-
вання, підсобники, без обідів. 
Тел.: 25-25-86, 098-531-95-46.

* здаються в оренду продо-
вольчі місця: бакалія, вода, 
овочі, фрукти за адресою: м. 
Тернопіль, вул. Нечая, 25, ри-
нок “Темза”. Тел.: 25-87-20, 

050-377-12-36.
*л і к у вально -оздоровчий  

масаж (медовий, антицелюліт-
ний). Перший сеанс — безко-
штовний. Мирослав, тел. 097-
867-52-79.

* безкоштовні консультації 
щодо законодавства інших кра-
їн. Вул. Живова, 11, офіс 503, 
тел.: 067-254-95-06, 095-037-
80-89, 097-206-89-10.

* цифрова відеозйомка (ве-
сілля, хрестини, перший дзво-
ник, випускний вечір, ювілей). 
097-96-86-413.

* фотозйомка урочистих та 
інших подій вашого життя. Не-
дорого, виїзд у села, запис на 
DVD, монтаж фотокліпів. Тел. 
(0352) 54-11-93 (цілодобово).

* штукатурка, стяжка, шпа-
клювання та фарбування, супут-
ні ремонтні роботи. Ремонт 
квартир та офісів. Тел. (097) 90-
89-170.

* здам в оренду відбійні мо-
лотки, бетонозмішувачі, ришту-
вання, перфоратор. Доставка. 
Тел.: (050) 967-26-00, (097) 311-

41-43.
*весільна фотозйомка,  

тел. (068) 515-86-17, (0352) 
54-39-49. Ірина.

* весільна фотозйомка. Тел.: 
(097) 611-18-79, 49-26-73 
(Іван).

* високоякісно лакуємо сто-
лярні вироби, терміново. Тел.: 
(067) 350-66-21 (Василь), (096) 
813-88-93 (Володимир).

* весільний, святковий, ве-
чірній макіяж, розпис облич-
чя, нарощення вій, стрази, 
боді-арт. Тел. (067) 313-58-
58.

* євроремонт “під ключ”.  
Плитка, шпаклювання, побілка, 
арки, кольорова штукатурка,  
стяжка, гіпсокартон. Тел. (0352) 
43-65-63. 

* встановлення сантехніки, 
каналізації, водогону, заміна 
ванн, унітазів, плитка. Тел.: 28-
24-12, (098) 265-42-27.

РОБОТА
* на роботу СТО потрібні: ав-

тослюсар, автоелектрик. Тел.:  
51-00-97, 067-700-55-02.

Справи приватні ●

Купон безкоштовного 
оголошення

тел./код:

Текст оголошення

Щоб ваше оголошення було надруковане в черговому номері "Подільського слова", треба 
заповнити купон і надіслати або принести в редакцію в СЕРЕДУ до 12 год.  

Наша адреса: 46 000, м. Тернопіль, вул. Бродівська, 17.

Рубрики:
1. Куплю
2. Продам
3. Послуги
4. Вважати недійсним

Розіграш 
№755
від 26.01.2014 р.
Кульки —  55, 24, 

48, 34, 27, 65, 45, 68, 
5, 66, 13, 31, 4, 1, 70, 
62, 42, 35, 9, 12, 32, 

33, 10, 14, 73, 51, 39, 61, 58.
Велика гра:
Джекпот — не виграно.
3 лінії з одною підковою — не ви-

грано.
3 лінії з 2 підковами — 1 гравець 

— 300 513 грн.
3 лінії у 3 полях — 85 гравців — 22 

571 грн.
2 лінії у 2 полях — 5 735 гравці — 

14 грн.
2 лінії — 1 153 гравці — 94 грн.
1 лінія — 115 100 гравців —  

7 грн. 
Бiлет № 0014565 — Сумське.

Розіграш
№1337
від 29.01.2014 р.
Лототрон Б.
Набір кульок: №4.

Виграшні номери: 13, 37, 8, 52, 
6, 18.

6 номерів — не виграно.
5 номерів —  не виграно.
4 номери — 71 гравець — 

277 грн.
3 номери — 1508 гравці —  

22 грн.
2 номери — 12171 гравець — 

8 грн.
Розіграш 
№1296
від 29.01.2014 р.
Виграшні номери:  

35, 28, 37, 8, 3, 
27.

Мегакулька — 3.
МЕГАДЖЕК — ПОТ — не виграно.
МЕГАПРИЗ — не виграно.
5 номерів — 4 гравці — 11 808 грн.
4 номери — 173 гравці —  

233 грн.
3 номери — 2 827 гравців — 

25 грн.
5+ Мегакулька — не виграно.
4+ Мегакулька — 42 гравці — 466 

грн. 
3+Мегакулька — 524 гравці — 50 

грн.

Грайте і вигравайте ●

Податкові новини ●

SOS! ●

Саме ці питання стали най-
більш актуальними під час 
чергового телефонного се-
ансу „гаряча” лінія Терно-
пільської об’єднаної ДПІ ГУ 
Міндоходів у Тернопільській 
області. Цього разу на за-
питання мешканців Терно-
поля і Тернопільського ра-
йону відповідала начальник 
відділу адміністрування по-
датку на доходи фізичних 
Леся Миколаївна Захарко. 
Загалом під час телефонно-
го сеансу надійшло близько 
10 запитань, які стосували-
ся і податкової знижки, і по-
дання звітності засобами 
т е л е к о м у н і к а ц і й н о г о 
зв’язку, і сплати податку на 
доходи фізичних осіб, елек-
тронних сервісів Міндохо-
дів. Найактуальніші з них 
пропонуємо вашій увазі.

Подарована 
квартира:  

а як з податками
— Я мешканець Тернопіль-

ського району, у приватній 
власності маю квартиру, яку 
хотів би подарувати своїй доч-
ці. Чи сплачуватиме вона по-
даток на доходи фізичних осіб 
і в якому розмірі?

— Варто зауважити, що відпо-
відно до пп. 174.2.1 п. 174.2 ст. 
174 Податкового кодексу вар-
тість власності, що отримується 
як подарунок членами сім’ї дару-
вальника першого ступеня спо-

ріднення, оподатковуються за 
нульовою ставкою. При цьому 
варто мати на увазі, що членами 
сім’ї фізособи першого ступеня 
споріднення вважаються її бать-
ки, чоловік або дружина, діти, у 
тому числі усиновлені.

Таким чином, дохід у вигляді 
вартості квартири, отриманої до-
чкою, оподатковується за нульо-
вою ставкою. При цьому подава-
ти податкову декларацію про 
майновий стан і доходи не по-
трібно за умови, що дочка не 
отримуватиме в звітному подат-
ковому році інших доходів, які 
підлягають декларуванню. 

Нецільова 
благодійна 

допомога: деталі 
оподаткування

— Який розмір нецільової 
благодійної допомоги не під-
лягає оподаткуванню подат-
ком на доходи фізичних осіб у 
цьому році?

— Відповідно до Податкового 
кодексу, не включається до опо-
датковуваного доходу сума неці-
льової благодійної допомоги, що 
надається юридичними або фі-
зичними особами на користь 
платника податку сукупно у роз-
мірі 1710 гривень. Обчислюється 
дана сума так: розмір місячного 
прожиткового мінімуму, діючого 
для працездатної особи на 1 січ-
ня звітного року, помноженого на 
1,4 та округленого до найближ-

чих 10 грн. Законом України «Про 
Державний бюджет України на 
2014 рік» прожитковий мінімум 
для працездатних осіб на одну 
особу в розрахунку на місяць 
встановлено на початок року в 
розмірі 1218 грн.

При цьому варто мати на ува-
зі, що це обмеження не поширю-
ються на профспілкові виплати 
своїм членам, умови звільнення 
яких від оподаткування передба-
чені пп. 165.1.47 п. 165.1 ст. 165 
цього Кодексу. 

Грошовий переказ: 
декларуємо

— Моя дочка живе і працює 
в Італії. Раз у два місяці вона 
здійснює грошовий переказ на 
моє ім’я. Чи повинна я декла-
рувати ці кошти і сплачувати 
податки?

— Так, зобов’язані. Податко-
вим кодексом передбачено, що у 
разі, якщо джерело виплат будь-
яких оподатковуваних доходів є 
іноземним, сума такого доходу 
включається до загального річ-
ного оподатковуваного доходу 
платника податку – отримувача 
(пп. 170.11.1 п. 170.11 ст. 170 
ПКУ). Тому вам необхідно подати 
річну податкову декларацію про 
майновий стан і доходи, де за-
значити суму отриманого доходу 
(переказу) та провести розраху-
нок. 

Варто мати на увазі, що іно-
земні доходи, отримані громадя-
нами у 2013 р., підлягають опо-

даткуванню за ставкою 15 %. У 
разі, якщо загальна сума отри-
маних платником податку у звіт-
ному податковому місяці інозем-
них доходів перевищує десяти-
кратний розмір мінімальної заро-
бітної плати, встановленої зако-
ном на 1 січня звітного податко-
вого року (у 2013 р. це – 11470 
грн.), ставка податку становить 
17 % суми перевищення з ураху-
ванням податку, сплаченого за 
ставкою 15 %.

Молодіжний кредит: 
право на податкову 

знижку
– Наша сім’я придбала 

квартиру, скориставшись умо-
вами молодіжного житлового 
кредиту. Чи маємо право на 
податкову знижку?

– Так. Проте варто врахувати 
наступне. Якщо умовами моло-
діжного, житлового кредиту пе-
редбачено повну або часткову 
компенсацію за рахунок бюджет-
них коштів відсотків за таким 
кредитом, то претендувати на 
податкову знижку ви можете ли-
ше в частині особисто сплачених 
процентів. У випадку повної ком-
пенсації процентів за кредитом 
за рахунок бюджетних коштів та-
кого права не матимете.

 
За матеріалами телефонного 

сеансу „гаряча”  
лінія Тернопільської 

об’єднаної ДПІ.

Спадок, оренда, іноземні  
доходи: коли декларувати

25 січня о 00:12 в селі Миш-
ковичі Тернопільського району 
виникла пожежа в одній із жит-
лових будівель. На місці пожежі 
виявлено труп власника — гро-
мадянина 1957 року народжен-
ня. Внаслідок пожежі вогнем 
пошкоджено підлогу житлового 

будинку  на площі 0,5 м.кв. та 
речі домашнього вжитку. Ймо-
вірна причина виникнення по-
жежі – необережність під час 
паління. Пожежу ліквідовано 
місцевим населенням до при-
буття пожежно-рятувального 
підрозділу.

Державна служба України з 
надзвичайних ситуацій зверта-
ється до громадян області з 
проханням бути обережними у 
поводженні з вогнем, дбати про 
безпеку свого життя та оточую-
чих. Щоб лихо не прийшло до 
ваших осель, зробіть своєчасно 

висновки, дотримуйтесь правил 
пожежної безпеки у побуті, 
будьте уважні та обережні.

Тернопільський РВ УДСНС 
України у Тернопільській 

області.

Необережність під час паління  
призвела до пожежі та загибелі людини

Придбати газету 
“Подільське слово” 
можна в усіх кіосках 

“Торгпреси”,  
м. Тернополя та всіх 
відділеннях зв’язку 

Тернопільської 
бласті.



П’ятниця, 31 січня 2014 року14 Будьте здорові!
На прийом до лікаря ●

Галина ЮРСА —  
ТРР „Джерело”. 

Фото автора.

На свято рівноапостольних 
Петра і Павла минулого 
року відкрили лікувально-
діагностичне відділення 
Тернопільського районно-
го територіального медич-
ного об’єднання. Про цю 
подію газета „Подільське 
слово” вмістила святковий 
репортаж, журналісти  ра-
діо та телебачення також 
не оминули увагою.

І ось уже більше півроку від-
ділення функціонує. Як працю-
ється лікарям, медичному пер-
соналу? Чи задоволені пацієн-
ти? Щоб отримати відповідь на 
ці та інші запитання, вирушаю 
до відділення. 

Надворі тріскучий мороз, а 
тут, як у добрій казці Андерсе-
на, серед зими — тепле та ла-
гідне літо. На підвіконнях — ва-
зони. Стіни облагороджені ли-
ками святих. У палатах для па-
цієнтів затишно, на ліжках — 
веселкова білизна. Відчуваєть-
ся:  тут намагаються все зро-
бити для того, щоб ні людина, 

яка лікується, ні медики не пе-
ребували в атмосфері казен-
щини, а почувались комфорт-
но. Бо в таких умовах, напевне, 
і хвороба не затримується,  від-
ходить скоріше.

Відділення вміщає 25 ліжко-
місць. Це, звичайно ж, недо-
статньо, враховуючи погіршен-
ня загальної картини здоров’я 
населення. Але ж пацієнти тут 
не перебувають вічно. Одні 
проліковуються, а на їх зміну 
приходять інші.

Обстеження та лікування у 
відділенні, без перебільшення, 
на рівні столичної медицини.  
Пацієнти мають можливість діа-
гностувати та обстежувати усі 
органи i системи. Щоб скорис-
татися  ультразвуковим  діа-
гностування, пройти рентген, 
мамографію, здати необхідні 
аналізи, в тому числі на торч-
інфекцію, необхідно лише зійти 
з другого поверху на перший. 
Якщо людина важкохвора, то її, 
звичайно ж, доставляють туди 
лікарі.

Щоб лікування було ефек-
тивніше, медики лікувально-
діагностичного відділення 
ТРТМО рекомендують пацієн-
там скористатися усіма можли-

востями реабіліта-
ційного відділення. 
Тут для їх  послуг 
широкий спектр 
фізпроцедур для 
реабілітації опорно-
рухового апарату, 
органів дихання то-
що.

Пацієнти  можуть 
при потребі  брати 
консультації “вузь-
ких” фахівців, зо-
крема, пульмоно-
лога, кардіолога, 
ревматолога, ендо-
кринолога, невро-
патолога, дермато-
лога та інших. Як-
що необхідно, кон-
сультують спеціа-
лісти  лікувальних 
закладів міста й 
області. І районних 
медиків, поважаю-
чи їх досвід та про-
фесіоналізм,  за-
прошують для кон-
сультацій в інші за-
клади. Адже для 
хороших лікарів 
важливі не амбіції, 
а те, як найскоріше 
поставити правиль-

ний діагноз. Від цього і лікуван-
ня, і видужання настають швид-
ше.

У недалекій перспективі тут 
буде комп’ютерний томограф, 
що дасть змогу ще ефективні-
ше проводити обстеження, ви-
являти, зокрема, пухлини чи 
інші злоякісні утворення, на 
надранніх стадіях. До речі, і ни-
ні у ТРТМО таке обладнання, 
якого нема у найкращих облас-
них клініках. Маю на увазі най-
новішу рентген-апаратуру, апа-
рат для обстеження молочних 
залоз у жінок (мамограф), ехо-
кардіограф, до послуг пацієнтів 
— холтерівське моніторування. 
Як мені доступно пояснили лі-
карі, це, коли хворому на цілу 
добу причіпляють спеціальні 
присоски, а потім лікарі мають 
змогу спостерігати, як працює 
серце протягом 24-х годин.

Завідуюча лікувально-
діагностичним відділенням Тер-
нопільського районного тери-
торіального медичного 
об’єднання Галина Осінчук про-
вела мене по палатах та мані-
пуляційних кабінетах, показала 
їдальню, душову, санвузли. 

— У нас, зазвичай, найбіль-
ше хворих пізно восени, взимку 
та ранньою весною, — розпові-
дає Галина Іванівна, — це час, 
коли сільська людина, впора-
шись з роботами на землі, має 
можливість і про здоров’я по-
дбати. Це якраз і вирізняє укра-
їнців серед інших націй. Бо у 
американців, приміром, чи нім-
ців, італійців на першому місці 
— власне здоров’я, а ми, на 
жаль, дбаємо про себе, так би 
мовити, між іншим. Але, коли 
вже хвора людина приходить 
до нас, — це вже проблеми лі-
карів, як її поставити на ноги i 
повернути родині та суспіль-
ству працездатну особу. Орга-
нізовуємо роботу так, щоб па-
цієнт не вистоював у чергах до 
того чи іншого спеціаліста. На 
місці організовуємо і збір ана-
лізів. Якщо потрібні інші проце-
дури, то пацієнт має можли-
вість пройти їх, не виходячи з 
приміщення. Адже все у нас, як 
бачите, розміщено компактно, 
зручно для людини.

Найбільше діагностуємо хво-
роби серцево-судинної систе-
ми та органів дихання. На мою 
думку, найосновніші причини 
цього — нездоровий спосіб 
життя, нераціональне харчуван-
ня та екологія.

Серце та судини дають збій 
як від гіподинамічного способу 
життя, так і від перевантажень. 
Щоб бути здоровими, маємо 
про це подбати та відповідно 
виховати дітей та внуків. У селі 
людина падає з сил від городів 
та худоби. А в місті, навпаки — 

від того, що годинами сидить 
біля телевізора чи комп’ютера. 
А чому забули сани, лижі, вес-
няні чи осінні прогулянки пар-
ком? Де модна колись домаш-
ня та виробнича гімнастика? Де 
щоденні обливання, хоча б до 
пояса, холодною водою, загар-
товування? Хто може нині по-
хвалитися, що не курить, не 
вживає алкоголю? Ось де по-
чаток хвороб.

Або ж харчування. Купують 
турботливі батьки для дітей за-
кордонні банани, ківі, ананаси, 
інші фрукти. Зірвані та збере-
жені на місці — це комора віта-
мінів для тих, хто там живе. Але 
оброблені хімікатами, вони — 
загроза для нашого здоров’я. 
Хай вас насторожує виноград 
чи сливи взимку, які до того ж 
не гниють, а, здається, вічні. 

Тож повернемо на свої столи 
квашену капусту, яка виводить 
шлаки, не дає розвиватись  ра-
ку. Згадаймо про гарбузову ка-
шу, печену картоплю з цибулею 
та часником,  де вітамінів та 
мікроелементів більше, ніж у 
дорогих закордонних баночках 
з піґулками. При найскромні-
шому, навіть пенсійному бю-
джеті, якщо кожен з’їдатиме 
щодня по одній середній морк-
вині, буряку, картоплині, а, як-
що ще і яблуко додати, то мож-
на бути впевненим, що ви вже 
отримали добовий необхідний 
мінімум потрібних для здорово-
го функціонування організму  
речовин. А маємо ж ще і квасо-
лю, горох, гречку, інші крупи, 
славнозвісне сало. Маємо і 
життєдайний райський нектар 
— бджолиний мед. Повернімось 
до рідного, українського.

А ще по можливості бажано 
скоротити кількість хімії, якою 
кропимо землю та рослини, ко-
ли за ними доглядаємо. Бо все 
повертається бумерангом: до-
бро — добром, а зло — злом. 
Розповідають: отруїлася якось 
простою вареною картоплею 
вся родина. Довго їх відкачува-
ли. Виявилось,  господиня по-
милково взяла овочі з тої купи, 
яка була призначена для про-
дажу, а не для власного спо-
житку. А що, запитую, навіть  
заради бізнесу хіба не гріх лю-
дей труїти?..

Ось так я і у лікувально-
діагностичному відділенні ТРТМО 
побувала ще й консультацію що-
до здорового способу життя та 
раціонального харчування без-
коштовно отримала, з чим щиро 
ділюся з усіма читачами. 

Добре, що у Тернопільсько-
му районі працюють медики, 
які і лікують добре, і з якими 
можна гарно, з користю для 
власного здоров’я провести 
час.

Лікувати — проблема медиків

Завідуюча лікувально-діагностичним відділенням  
ТРТМО Галина Осінчук та лікар-невропатолог  

Тарас Габік консультуються щодо діагностування пацієнта.

Медики  лікувально-діагностичного відділення ТРТМО (зліва направо):  
маніпуляційна сестра Оксана Шостків, сестра-господиня Тетяна Торончук, районний  

терапевт Мирослав Сарапук, завідуюча відділенням Галина Осінчук,  
старша медсестра Іванна Банах, молодша медична сестра Оксана Греля.

Завідуюча лікувально-діагностичним відділення ТРТМО Галина Осінчук  
та районний терапевт Мирослав Сарапук у палаті хворих.
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Ви чудово проведете час, переважно бу-
дете налаштовані на приємний романтичний 
лад, на любовні історії або на творчий про-
цес. Однак вам би не завадило саме тепер 
взятися за вирішення справді важливих справ 
— вам має пофортунити. А загалом дійте так, 
щоб потім не було прикро за невикористаний 
момент.

 Упродовж тижня будете дуже прив’язані 
до свого дому. У вас будуть приємні клопоти, 
пов’язані з гостями та організацією сімейних 
забав. З середи у вас з’являться ті можливос-
ті, яких вам не вистачало для залагодження 
сімейних питань. Якась проблема наблизить-
ся до вирішення, і ви будете задоволені з 
цього.

Отримаєте цілковите схвалення від оточу-
ючих. Вас будуть сприймати як авторитетну і 
знаючу особу. З середи зустрічі і поїздки да-
дуть надію і відкриють перспективу. Знайдете 
те, що шукали. Дізнаєтеся справжню ціну то-
го, що ви не вважали вартісним. Інша річ на-
довго замінить вам загублену.

Будете позбавлені можливості діяти так, як 
забажаєте. Доведеться залагоджувати гро-
шові або матеріальні питання, а декому — сі-
мейні конфлікти. Щось отримаєте безкоштов-
но. Документи, на які так довго чекали, або 
справа, яка довго не вирішувалася, поки що 
залишатиметься у такому ж стані. Не зали-
шайте без нагляду житло і авто.

Будете важливою постаттю для оточую-
чих, причому, до такої міри, що справді 
справлятимете якийсь магнетичний вплив і 
домагатиметеся свого, а тому легко вико-
наєте не тільки те, що конче необхідно, а й 
зробите дещо про запас. Для вас нині го-
ловне — бути налаштованими на мирний 
лад.

Головний підсумок тижня — спокій, ду-
шевна і психологічна рівновага. Для оточу-
ючих будете тією людиною, на яку можна 
покластися і від якої можна зарядитися ві-
рою, надією і любов’ю. Ні за чим не шкоду-
ватимете, а тому легко відмовитесь від за-
лежності від чогось чи від когось, а заодно 
й від рабства, будете почуватися вільною 
людиною.

Ваші надії і плани здійснюватимуться за-
вдяки далеким і близьким друзям, а також 
тим, хто вам співчуває, а ще вас очікує най-
справжнісіньке здійснення бажань. Щоб 
домогтися бажаного від коханих чи дітей, 
будьте з ними на рівних. Ваше місце — в 
колективі, там знайдете підтримку і спокій.

Отримаєте визнання і зможете домогти-
ся успіху, зумієте залучити на свій бік по-
трібних людей і, що особливо важливо, 
керівництво, воно ж виступить для вас у 
ролі добродійника і спонсора. Деякі про-
блеми ближче до вихідних доведеться ви-
рішувати в авральному порядку.

Ви станете переконаним оптимістом — 
будете вдало діяти, будувати великі плани і 
сподіватися, що вони здійсняться. А най-
кращою нагородою від Бога стане найжада-
ніша людина. Цього тижня вам доведеться 
добряче попрацювати, до того ж, не зможе-
те розраховувати на допомогу. Можлива по-
їздка за кордон.

Будете на висоті як у ролі керівника, так і 
в ролі виконавця. Якщо створюєте нову ко-
манду, то оберете потрібних людей, обійме-
те вищу посаду або започаткуєте справу, яка 
буде вам до душі. Словом, опинитеся в по-
трібний час на потрібному місці. Чудовий 
тиждень для творчих людей і тих, хто працює 
з людьми. 

Якщо ви зв’язані з влаштуванням дійств 
або безпосереднім спілкуванням, то цей 
тиждень для вас — зоряний час. Можете по-
знайомитися з людиною, яка відповідатиме 
вашому уявленню про ідеал, окрім того, вона 
— ваша доля і вже тим здатна змінити ваше 
життя. Тиждень сприятливий для пошуку ро-
боти, а також для подорожей і зустрічей.

Будете дуже сумніватися і залежати від 
того, на кого покладаєте великі надії, і треба 
сказати, що ваші сподівання справдяться. 
Зумієте з честю вийти зі складної ситуації чи 
впоратися з досі незнайомою вам роботою. 
Бережіть здоров’я і в надійному місці три-
майте гроші, цінні документи і коштовності.

від Івана Круп'яка з 3 по 9 лютого

Гороскоп ●

СТРІЛЕЦЬ (ЖОВНІР) 
(23.11 — 21.12)

СКОРПІОН (ЗЕМЛЕДУХ) 
(24.10 — 22.11)

Астрологічний прогноз

ТЕЛЕЦЬ (ТУР) 
(21.04 — 20.05)

БЛИЗНЮКИ (ДВІЙНЯТА) 
(21.05 — 21.06)

РАК (ЧИСТОВОД) 
(22.06 — 22.07)

ТЕРЕЗИ (КАНТАР) 
(24.09 — 23.10)

ВОДОЛІЙ (ВОДОНОС) 
(21.01 — 19.02)

РИБИ 
(20.02 — 20.03)

ОВЕН (БАРАН)
(21.03 — 20.04)

КОЗЕРІГ (ЦАПОК) 
 (22.12 — 20.01)

ЛЕВ (ЗВІРОЦАР) 
(23.07 — 23.08)

ПАННА (ХЛІБОНОША) 
(24.08 — 23.09)

Усміхніться
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Відповіді на кросворд,  
вміщений у №4 

від 24 січня 2014 року.

— Щось тебе на роботі давно не було ви-
дно. Де був?

— На курсах підвищення кваліфікації.
— Навчився чогось корисного?
— Ще б пак! Тепер вмію спати на робочому 

місці з розплющеними очима.

Розповідь гравця в пейнтбол:
— І тут у мене закінчуються патрони. Я ви-

хоплюю пензлик — і в рукопашну.

— Дивно, в останні роки значно зменшила-
ся кількість анекдотів і жартів на тему “теща-
зять”...

— Які жарти? Всією сім’єю живемо на пен-
сію тещі...

“Однокласники — страшний сайт... До мене 
просяться у друзі натяжні стелі, штори і 
шафа-купе. Не пам’ятаю, щоб у школі зі мною 
такі вчилися…”

— Синочку, не ходи щовечора на дискотеку, 
бо оглухнеш!

— Дякую, мамо, я вже пообідав!

— Дівчино, а що ви робите сьогодні вве-
чері?

— Нічого, а що?
— Ну ви й лінива...

— А правда, що ви бачили Лох-Неське чу-
довисько? 

— Щира правда. І потім навіть півтора року 
лікувався, щоб більше його не бачити.

Після святкування Нового року зустріча-
ються два приятелі:

— Як пройшло свято? 
— Не знаю, мені ще не розповідали…
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Вітаємо! ●Презентації ●

Олександра ЛІСОВСЬКА,  
завідуюча відділом 

обслуговування 
Тернопільської центральної 

районної бібліотеки.

9 січня у читальному залі цен-
тральної районної бібліотеки в 
рамках клубу “Світлини душі” від-
булася презентація книги “Ко-

лядки та щедрівки” видавництва 
“Богдан”. 

У зустрічі взяв участь редак-
тор видавництва “Богдан” Мар’ян 
Сидір та звукооператор Василь 
Сидір, які доступно і цікаво озна-
йомили членів клубу “Світлини 
душі” та користувачів Інтернет-
центру з книгою про найпопуляр-
ніші колядки та щедрівки україн-

ського народу. Учасники заходу 
перебували у святковій радісній 
атмосфері, вони колядували, ще-
дрували під супровід акордеона. 
Кожен із присутніх забрав з со-
бою додому частину святкового 
настрою.

Давайте ж берегти історію 
культури свого народу, своєї 
душі.

Зустріч членів клубу “Світлини душі” з редактором видавництва “Богдан”  
Мар’яном Сидірем у читальному залі Тернопільської центральної районної бібліотеки.

Світ дитинства ●

Наталія КУБЕНКО, 
вихователь ДНЗ  

“Сонечко” с. Лучка.

17 cічня 2014 року ДНЗ “Со-
нечко” села Лучка Тернопіль-
ського району гостинно від-
чинив двері для всіх запро-
шених на дивовижне свято 
“Готуємо ми новорічні вогні, 
Різдвяну вечерю святу на 
столі”, яке відбувається 
взимку — у пору здійснення 
мрій і бажань.

Охайно прибрана зала дитячо-
го садка відтворювала в інтер’єрі 
українські традиції, самобутність і 
фольклор українського народу, на 
щедрому столі були найкращі 
страви та частування, якими при-
гощали всіх гостей та дітей. Вели 
святкове дійство вихователі за-
кладу Тетяна Богданівна Осадов-
ська та автор цих рядків. На свято 
завітало багато батьків, бабусь і 
дідусів, гостей, які активно долу-
чилися до чарівного дійства. Захід 
відвідав Миролюбівський сіль-
ський голова Володимир Дмитро-
вич Криницький. 

Під час виступів діти декламу-
вали віршики, колядували, співа-
ли різдвяних пісень, танцювали і 

змогли донести до присутніх не-
ймовірну святкову атмосферу 
різдвяного дійства, відтак всі гос-
ті свята співали разом з ними. 

Невід’ємною традицією у різд-
вяні свята є вертеп. Саме він і 
завітав у садок. Талановиті, одяг-
нені у колоритні костюми хлопці 
показали чудову театралізовану 
виставу, під час якої звучали і 
біблійні, і світські мотиви. Атмос-
фера свята була надзвичайно 

теплою, гостинною. 
Приємно зазначити, що батьки 

також брали активну участь у свя-
ті, перевтілювались в Господаря і 
Господиню, змогли розкрити ко-
лорит українських народних тра-
дицій. Хочеться висловити вдяч-
ність діточкам та їх батькам,  
завідуючій ДНЗ “Сонечко” с. Луч-
ка Марії Петрівні Бутковській, всім 
працівникам дитсадка за чудове і 
незабутнє святкове дійство.

Новорічна казка у “Сонечку”

Світлини душі

Так у “Сонечку“ була відображена сцена Святої вечері.

Новорічні забави — втіха для малечі.

Щиро і сердеч-
но вітаємо з днем 
народження за-
ступника головного 
лікаря з медичного 
обслуговування на-
селення Тернопіль-
ського районного 
територіального 
м е д и ч н о г о 
об’єднання, депутата Тернопіль-
ської районної ради Ігоря  
Романовича ВОЙТОВИЧА.

Хай радість Вам життя дарує,

Щоб посміхались Ви весь час,

Любов і злагода панують,

Достаток повниться щораз.

Щоб Ви добра мали багато,

А доля квітла, наче сад,

І щоб на Вас із неба падав

Лише щасливий зорепад. 

З повагою — колектив 
Тернопільського районного 
територіального медичного 

об’єднання.

Вітаємо з Днем ангела найкра-
щу в світі маму та дружину Оксану  
Мирославівну ОМЕЛЬНИЦЬКУ  
із села Смиківці Тернопільського 
району.

Нехай в цей день все буде так,

Як серце забажає,

Наповнить ангел світлом

Думки і почуття.

Добра й любові,

Ласки Божої без краю,

Хай щастя барвами 

Наповниться життя!

З повагою і любов’ю —  
син Андрій, дочка  

Ольга, чоловік Юрій. 

Вітаємо з днем народження за-
відувача стоматологічного відді-
лення ТРТМО  Ігоря Івановича 
СТОРОЖКА, лікаря-стоматолога 
Володимира Васильовича  
МАЛЯРСЬКОГО, медсестру стаці-
онару Олександру Йосипівну 
МАРКАНИЧ, медичних сестер  
Лесю Зіновіївну МОРОЗ, Надію 
Романівну ЖУБРИК, молодших 
медичних сестер Марію Яросла-
вівну СТЕЦИК, Ольгу Анатоліїв-
ну КІРІЄНКО, Галину Дионізіївну 
НЕБОР.

Хай життя квітує, як калина в лузі,

Нехай будуть поруч щирі, вірні друзі,

Хай обминають болі і тривоги,

Хай стелиться довга життєва дорога.

Здоров’я міцного і щастя без краю,

Усього найкращого щиро бажаєм!

З повагою — колектив ТРТМО.

Педагогічний колектив Велико-
луцької ЗОШ-І ст.  щиро вітає з 
днем народження вчителя почат-
кових класів Великолуцької ЗОШ І 
ст. Олександру Михайлівну  
ГАЛЯНТ.

Бажаємо Вам, щоб надії збувались,

Щоб друзі хороші в житті зустрічались,

Щоб стіл був багатий і затишно в хаті,

Хай дні Ваші будуть веселі, як свято.

Педагогічний колектив Баворів-
ської ЗОШ І-ІІІ ступенів щиро вітає 
з днем народження вчителя мате-
матики Ніну Григорівну ГЕВКО.

Нехай здоров’я завжди добрим буде,

Хай у роботі ладиться усе, 

За справи добрі хай шанують люди, 

В сім’ю хай доля затишок несе.

Вітаємо з днем народження за-
відуючу ФАПом с. Скоморохи Ніну 
Олександрівну ПРОКОПИШИН, 
завідуючу фельдшерським пунк-
том с. Кип’ячка Галину Григорівну 
МАХИНКУ, акушерок Настасів-
ської АЗПСМ Ольгу Дмитрівну 
БАКАЛЕЦЬ, Христину Василівну 
БОРУЩАК, оператора котельні 
Ярослава Васильовича  
МАКОГОНА.

Достатку в домі Вам рікою,

В родині — злагоди й тепла,

В душі і серденьку — спокою,

Здоров’я, щастя і добра!

З повагою — колектив 
Тернопільського районного 
територіального медичного 

об’єднання.

Колектив ДНЗ “Сонечко” с. Луч-
ка щиро вітає з днем народження 
технічного працівника Марію  
Володимирівну ЛЕЩИШИН.

Хай ладиться скрізь: на роботі, в родині,

Щоб радісний настрій у серці не згас,

Все світле, гарне, що треба людині,

Нехай неодмінно приходить до Вас!

Щиро і сердечно вітаємо  
з 55-річчям завідуючу ДНЗ “Соне-
чко” с. Лучка Марію Петрівну 
БУТКОВСЬКУ.

Хай радість Вам життя дарує,

Щоб посміхались Ви весь час,

Любов і злагода панують,

Достаток повниться щораз.

Щоб Ви добра мали багато,

А доля квітла, наче сад,

І щоб на Вас із неба падав

Лише щасливий зорепад.

З повагою — колектив ДНЗ 
“Сонечко” с. Лучка.

Щиро вітаємо з днем наро-
дження вчителя-пенсіонера Ост-
рівської ЗОШ І-ІІІ ст. Ганну Воло-
димирівну КОПАНІЦЬКУ.

Бажаємо сонця на кожній стежині

І пригорщі повні наснаги й краси,

Світлої долі і всього доволі

У світлий цей день і в майбутні роки.

З повагою — колектив  
Острівської ЗОШ І-ІІІ ст.

Вітаємо з 55 річчям технічного 
працівника Острівської ЗОШ І-ІІІ 
ст. Тетяну Петрівну  
КОМАРНИЦЬКУ.

Щастя, радості, добра,

Здоров’я, успіхів, тепла,

Благополуччя та достатку,

Щоб справи всі були в порядку.

Хай усміхається життя

Та кращим буде майбуття. 

З повагою — колектив  
Острівської ЗОШ І-ІІІ ст.

Педагогічний колектив Дубі-
вецької ЗОШ I-II ст. щиро вітає з 
днем народження вчителя почат-
кових класів Зоряну Володими-
рівну БАРАН.

Незабутніх вражень, щасливих подій,

Здійснення задумів, втілення мрій!

Хай прекрасним цвітом шлях 

життя рясніє,

Справджуються завжди заповітні мрії.

З днем народження щиро віта-
ємо вчителя початкових класів  
Великолуцької ЗОШ І ст.  
Олександру  Михайлівну ГАЛЯНТ.

Нехай завжди Вам всміхається доля,

Несуть тільки радість з собою роки,

Хай щастя й здоров’я не зрадять ніколи,

Хай збудуться мрії, бажання й думки.

З повагою — учні 5 класу 
Мишковицької ЗОШ І-ІІІ ст.

Педагогічний колектив Острів-
ської ЗОШ І-ІІІ ст. щиро вітає з 
днем народження заступника ди-
ректора з навчально-виховної ро-
боти Ірину Петрівну КОБЕЛЬ.

Хай ладиться скрізь: на роботі, в родині,

Щоб радісний настрій у серці не згас,

Все світле, гарне, що треба людині,

Нехай неодмінно приходить до Вас!

Педагогічний колектив Поча-
пинської ЗОШ І-ІІІ ступенів щиро 
вітає з 80-річчям учителя-
пенсіонера Богдана Васильовича 
ЧОРНОМАЗА.

У цей прекрасний ювілей

Хай доля Вам сміється журавлина,

Поля розлогі колосом цвітуть.

Нехай червоні ягоди калини

Щасливу осявають путь.

Нехай дає наснаги Вам земля

Десятки літ ще мріяти, любити!

Хай рідна пісня серце окриля,

В здоров’ї й радості багато літ прожити. 

Педагогічний колектив Велико-
березовицької ЗОШ І-ІІІ ст.. щиро 
вітає з днем народження вчителя 
початкових класів Наталію Степа-
нівну БЕРЕЗІЦЬКУ та завгоспа 
школи Богдана Михайловича 
ПОДОДВОРНОГО.

Хай щастя вікує у Вашому домі

І радість хай буде з Вами завжди,

Здоров’я міцного і щедрої долі

Хай Бог посилає на довгі роки.

Колектив територіального цен-
тру соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) щиро 
вітає з днем народження  соціаль-
ного  робітника Оксану  Василівну  
ЗАДВОРНУ с. Великі Гаї.

Нехай для Вас розквітне цілий світ,

Стають  життям усі найкращі мрії

І доля посилає безліч літ

Здоров’я , щастя , радості й надії.


